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ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Бердянська
на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до ст.143 Конституції
України, Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ “Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ст.22
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.25 Статуту
територіальної громади міста Бердянська.
При розробці Програми враховано:
- державну Стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року,
затверджену Постановою Кабінету Міністрів від 06.08.2014 № 385;
- Стратегію розвитку м.Бердянськ на період до 2017 року, затверджену
рішенням тридцять дев'ятої сесії міської ради VI скликання від 12.07.2013 № 10;
- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України на 2016 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від
05.08.2015 № 558;
- цільові обласні та міські програми.
Програма ґрунтується на комплексі макроекономічних прогнозів,
статистичних матеріалів, виходячи з тенденцій розвитку міста в 2015 році.
У Програмі визначено пріоритетні завдання соціально-економічного та
культурного розвитку міста Бердянська на 2016 рік, шляхи та механізми їх
реалізації, а також основні прогнозні показники.
Завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом плідної
співпраці виконавчого комітету та міської ради, місцевих органів виконавчої влади,
підприємств та організацій, роботодавців та громадських організацій.
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I. Аналітичний огляд соціально-економічного
розвитку міста на початок прогнозного періоду
Загальна оцінка соціально-економічної ситуації
За результатами рейтингової оцінки Департаменту економічного розвитку і
торгівлі Запорізької облдержадміністрації протягом 2015 року місто Бердянськ не
втрачало свої провідні позиції серед міст обласного значення. Згідно із
комплексною оцінкою (рейтингом) за сукупністю показників соціальноекономічного розвитку за підсумками 9 місяців 2015 року місто посіло друге місце.
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за січеньжовтень 2015 року склав 2219,2 млн. грн. (120,6% до відповідного періоду 2014
року), або 2,1% обсягу реалізації Запорізької області.
У результаті проведених заходів щодо впровадження нових видів продукції,
збільшення її асортименту, розширення ринків збуту, проведення реконструкції та
модернізації виробництва, досягнуто позитивних результатів (ТОВ „Азов
текнолоджі електрик”, ТОВ „Бердянський завод ЗБВ”, ТОВ „Бердянські ковбаси”,
ТОВ „Склопластик”, БЗПТО, ПАТ „Бердянський хлібокомбінат” та інші
підприємства, які забезпечили зростання виробництва за відповідний період).
За 9 місяців 2015 року підприємствами у розвиток промислового
виробництва вкладено 13,1 млн. грн. інвестицій.
Обсяг зовнішньоторговельного обороту підприємств промислового
виробництва склав 40,1 млн. грн. (54,6% до рівня 2014 року), у тому числі експорт
- 23,9 млн. грн. (52,9%), імпорт - 16,2 млн. грн. (69,3%).
Будівництво
За 11 місяців 2015 року будівельними підприємствами міста виконано робіт
на суму 39,8 млн. грн., або 174,0% до аналогічного періоду 2014 року (питома вага
в загальнообласному обсязі – 3,1%).
За січень-вересень 2015 року введено в експлуатацію житла загальною
площею 4054 кв. м, що на 12318 кв. м, або на 75,2% менше, ніж за аналогічний
період 2014 року (16372 кв.м).
У розрахунку на 10 тис. населення обсяг введеного в експлуатацію житла
склав 354,1 кв.м (9 місяців 2014 року - 1382,8 кв. м).
Інвестиції
За січень-вересень 2015 року освоєно (використано) капітальних інвестицій
на суму 135,4 млн. грн. Інвестиції у матеріальні активи склали 99,5% від загальної
суми (машини, обладнання, інвентар - 39,8%, нежитлові будівлі - 23,4%,
транспортні засоби - 17,1%, житлові будівлі - 8,1%, інженерні споруди - 7,3% та
інші), у нематеріальні активи - 0,5%.
Обсяги капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств
склали 116,1 млн. грн, або 85,7% до загального обсягу; коштів населення на
будівництво житла - 9,7 млн. грн., або 7,2%; інші - 9,6 млн. грн., або 7,1%.
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Транспорт
За січень-жовтень 2015 року обсяг вантажних перевезень автомобільним
транспортом склав 633,4 тис. тонн, або 78,8% до рівня минулого року.
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом склали 10,8 млн. осіб,
або 103,9% до рівня 2014 року.
Зовнішньоекономічна діяльність
За 9 місяців 2015 року обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів склав
54,7 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2014 року на
48,0%, у т. ч. експортних поставок (28,1 млн. дол. США) - на 51,0% (мінеральні
продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання тощо),
імпортних поставок (26,6 млн. дол. США) - на 47,7% (мінеральні продукти,
продукти хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості тощо).
В економіку міста іноземними інвесторами вкладено 7,5 млн. дол. США
прямих іноземних інвестицій, що на 20,2% менше, ніж за аналогічний період 2014
року. Найбільша частина інвестицій (91,0% від загальної суми) надійшла з Кіпру.
Споживчий ринок
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за січень-вересень 2015 року
склав 1122,4 млн. грн., або 145,3% до рівня 2014 року, у тому числі реалізованих
населенню - 96,9 млн. грн., або 157,0% до рівня 2014 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації за 6 місяців
2015 року склав 1344,8 млн. грн.
Протягом січня-жовтня 2015 року управлінням економіки виконкому
проведено 43 моніторинги щодо стану цінової ситуації на споживчому ринку міста.
Згідно з даними Державного комітету статистики України індекс споживчих
цін в Україні за листопад 2015 року по відношенню до жовтня 2015 року становив
102,0%, в області - 101,8%.
За 11 місяців 2015 року проведено 96 ярмарків місцевих та
сільськогосподарських виробників, на яких реалізовано 50,5 тонн овочів та
фруктів, 23,1 тонн круп та цукру тощо.
З метою запобіганню виготовленню та реалізації на споживчому ринку
неякісної, фальсифікованої продукції спеціалістами відділу розвитку торгівлі,
підприємництва та захисту прав споживачів управління економіки розглянуто 780
звернень громадян.
Житлово-комунальне господарство
Протягом 10 місяців 2015 року до сплати за житлово-комунальні послуги
населенню нараховано 149,2 млн. грн., оплачено - 148,2 млн. грн. Рівень оплати
населенням послуг склав 99,3%. Станом на 01.11.2015 року заборгованість
населення з платежів склала 36,5 млн. грн., що на 7,9 млн. грн. менше у порівнянні
з початком року (44,4 млн. грн.).
У жовтні 2015 року 16489 сімей отримали субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 11087,7 тис. грн.
Середня величина призначеної на 1 сім’ю субсидії - 239,7 грн.
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Фінансові результати
За січень-вересень 2015 року фінансовий результат великих та середніх
підприємств до оподаткування є позитивним і склав 417,1 млн. грн. Прибутковими
підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 72,7%, отримано
460,9 млн. грн. прибутку.
За 9 місяців 2015 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло
414,6 млн. грн., у тому числі дотацій та субвенцій – 252,0 млн. грн.
Доходи населення. Стан виплати заробітної плати
За 9 місяців 2015 року середньомісячна номінальна заробітна плата,
нарахована на одного штатного працівника підприємств з кількістю працюючих 10
осіб і більше, дорівнювала 3342,39 грн., що на 17,2% менше показника по області
(4038,77 грн.) та на 30,8% більше рівня 2014 року (2555,11 грн.).
Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з боргом на 01.01.2015 року
збільшилася на 11,2% та станом на 01.11.2015 року склала 26,1 млн. грн. Частка
боргу (1,3 млн. грн., або 5,1%) припадає на економічно активні підприємства. На
підприємствах-банкрутах заборгованість склала 24,8 млн. грн., або 94,9% від
загальної суми боргу. Найбільшим боржником є ПАТ “Азмол” - 22,2 млн. грн.
Ринок праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників в економіці міста станом
на 01.10.2015 року склала 20135 осіб, що на 5,7% менше у порівнянні з 01.01.2015
року (21357 осіб).
Протягом 11 місяців 2015 року на обліку в БМЦЗ перебувало 6815 громадян
(11 місяців 2014 року - 6318 осіб). Середній розмір допомоги по безробіттю за
листопад 2015 року склав 1023,3 грн., що на 85,64 грн. менше, ніж у жовтні 2015
року.
Працевлаштовано 2350 осіб, що на 636 осіб менше, ніж у минулому році.
За направленням служби зайнятості підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації пройшли 805 безробітних, з яких 785 осіб закінчили
навчання, 739 осіб працевлаштовані.
Проведено 47 міні-ярмарок вакансій, 228 інформаційних семінарів, 293
семінари з техніки пошуку роботи, 30 інформаційних семінарів „Як розпочати свій
бізнес?”.
Населення
Станом на 01.11.2015 року чисельність наявного населення склала 117,5 тис.
осіб, у тому числі міського – 114,4 тис. осіб, сільського – 3,1 тис. осіб (станом на
01.11.2014 року – 118,3 тис. осіб).
За січень-жовтень 2015 року в місті народилось 837 немовлят, що на 201
дитину менше, ніж у минулому році. Кількість померлих склала 1592 особу, що на
20 осіб більше, ніж у 2014 році. Рівень смертності перевищив рівень
народжуваності в 1,9 рази. Природне скорочення населення склало 534 особи.
До міста прибуло 993 особи (на 175 осіб менше, ніж у 2014 році), вибуло 912
осіб (на 90 осіб менше, ніж у 2014 році). Міграційний приріст склав 166 осіб.
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Курортна сфера
Протягом курортного сезону функціонувало 66 закладів оздоровлення та
відпочинку, у т.ч. 8 дитячих на 3430 місць, у яких відпочило 6606 дітей.
Оформлено 55 актів обстеження готовності оздоровчих закладів та 24
паспорти на функціонування пляжу.
До міського бюджету надійшло 247,8 тис. грн. туристичного збору.
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II. Виконання пріоритетів
Програми соціально-економічного та культурного розвитку
міста за підсумками 9 місяців 2015 року
Пріоритет 1.
Забезпечення динамічного зростання реального сектору економіки
шляхом удосконалення процесу виробництва, розширення нових ринків збуту,
впровадження заходів та проектів зі сталого енергетичного розвитку
Протягом звітного періоду промислові підприємства у складних умовах
проводили заходи, спрямовані на забезпечення зростання реального сектору
економіки шляхом удосконалення процесу виробництва, розширення нових ринків
збуту, впровадження заходів та проектів зі сталого енергетичного розвитку.
За інформацією, наданою промисловими підприємствами міста, збільшення
обсягів реалізованої продукції відбулося на таких підприємствах, як: ПрАТ
“Берті”, ТОВ „Склопластик”, ТОВ „Азовська кабельна компанія”, ПАТ „БЗПТО”,
ТОВ “Бердянський кабельний завод”, ПАТ „Бердянський хлібокомбінат”, ТОВ
„Бердянські ковбаси ”, ТОВ “Південгідромаш” , БВК -77, ТОВ „Азовгідромаш” та
інші.
У звітному періоду на ПрАТ “Берті” збільшено обсяги виробництва за
рахунок проведення робіт з модернізації основних засобів та вдосконалення
процесу управлінням виробництва на основі системи менеджменту ISO. ТОВ
“Південгідромаш” - розроблено та впроваджено нові агрегати для розробки
нафтонасосних установ та зменшення іржі у металургійному виробництві; насоси
для зливання рідини з парових турбін. ТОВ “Азовська кабельна компанія” розроблено та впроваджено нові види кабельно-провідникових виробів,
відповідаючих сучасним вимогам щодо надійності та безпеки: пожежно-стійкі,
безгалогенні, малодимлячі. ТОВ „Бердянські ковбаси” - розширено асортимент
продукції, полуфабрикатів та консервів, який складає понад 250 найменувань.
Продовжується оновлення асортименту з досягненням найвищої якості та зміною
зовнішнього вигляду. ТОВ “РУ НПП Агрінол” - протягом року асортимент
продукції збільшився майже на 50 найменувань. Підприємство пройшло чергову
атестацію виробництва, підтвердило сертифікацію виробництва по системі
управління якістю. ПрАТ „ВО „Бердянський кабельний завод” та ТОВ
„Бердянський кабельний завод” - відбулося освоєння та випуск нових видів
кабельно-провідникової
продукції. ПАТ „БЗПТО”- розроблено нові види
вантажозахватних пристоїв.
З метою створення сприятливих умов для місцевих виробників та
підвищення енергоефективності у звітному періоді продовжено роботу з
виконання заходів Програми підтримки місцевих товаровиробників на 2014-2015
роки (рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 07.07.2014 №
227) та заходів Програми “План дій зі сталого енергетичного розвитку міста
Бердянська на період до 2020 року” в рамках виконання проекту Європейської
комісії “Угода Мерів-Схід”. Так, ПАТ “Бердянський хлібокомбінат” використовує
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у якості палива дерев'яні відходи, що забезпечує зменшення витрат на енергоносії.
Також, керівники промислових підприємств брали участь у семінарі на тему
“Сучасні енергозберігаючі технології компанії BOSCH. Сонячні системи” проекту
Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку” “Ресурсоефективне та більш
чисте виробництво” (проект ЮНІДО), що відбувся у виконкомі 23.06.2015 року.
25.06.2015 року у міськвиконкому відбулося засідання Координаційної ради
з питань розвитку підприємництва та захисту прав споживачів за участю представників
громадської організації “Купуй Запорізьке”. До участі у проекті “Купуй Запорізьке!
Обирай своє!” виявили бажання долучитися такі місцеві товаровиробники, як ПАТ
“Бердянський хлібокомбінат”, ПАТ ”Швейно-торговельне підприємство “Гармонія”,
РКП “Маяк”, ТОВ “Азовський тваринницький комплекс”.
Підприємства протягом року брали участь у виставкових заходах. Так, ТОВ
“Азовська кабельна компанія” - у профільних виставках; ТОВ “Бердянські ковбаси” - у
щотижневих міських виставках-ярмарках; ТОВ “Бердянський кабельний завод” та
ПрАТ „ВО „Бердянський кабельний завод” - у міжнародному паливно-енергетичному
форумі та міжнародній спеціалізованій виставці “Енергетика в промисловості 2015” у
м.Київ.
У рамках виконання заходів Територіальної угоди між виконавчим
комітетом, БСПП (р) та Бердянською міською координаційною радою голів
профспілкових організацій на засіданнях БСПП (р) обговорювалися важливі
питання сьогодення для промислових підприємств.
На офіційному сайті Бердянської міської ради у розділі “Промисловість”
розміщено інформацію щодо роботи та досягнень промислового виробництва
підприємств, календар виставок в Україні на 2015 рік. На сайтах інформаційної
мережі Інтернет підприємства розміщують інформацію щодо асортименту та
нових видів продукції.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2015 року
склав 1977,3 млн. грн., або 120,4% до відповідного періоду 2014 року.
Промисловими підприємствами у розвиток виробництва вкладено інвестицій
у сумі більше 13,1 млн. грн., які спрямовано, в основному, на розширення
асортименту продукції, реконструкцію основних засобів, заміну основного
обладнання.
Пріоритет 2.
Розвиток підприємницького середовища та споживчого ринку
У рамках реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого
підприємництва у м.Бердянськ на 2015-2016 роки (рішення виконавчого комітету
від 12.03.2015 №63) забезпечено:
- виконання заходів щодо обстеження ринків та торговельних рядів міста під
час курортного сезону з питань дотримання адміністраціями ринків та суб’єктами
господарювання - приватними підприємцями, які здійснюють торговельну
діяльність на території ринків, „Правил торгівлі на ринках міста Бердянська”; норм
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у сфері захисту прав споживачів; санітарно-епідеміологічного, ветеринарного
законодавства; дотримання норм пожежної безпеки тощо;
- розміщення на офіційному сайті міської ради у розділі „Бізнес” інформації
про розвиток підприємництва та споживчого ринку;
- проведення 40 щотижневих моніторингів цінової ситуації на продовольчих
ринках та в торговельній мережі міста на основні продукти харчування.
Проведено 5 засідань Координаційної ради по сприянню розвитку малого і
середнього підприємництва та з питань захисту прав споживачів, на якому
розглянуто 12 питань захисту прав споживачів.
Рішенням виконавчого комітету від 10.02.2015 №26 затверджено План
заходів щодо захисту прав споживачів у м.Бердянськ на 2015 рік.
На виконання Плану заходів розглянуто 432 звернення громадян. За неякісні
товари та надані послуги споживачам повернуто 34,3 тис. грн., у 45 випадках
виконано ремонт неякісних товарів, у 32 випадках здійснено заміну неякісного
товару на якісний, надано консультації з роз'яснення законодавства у сфері захисту
справ споживачів.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
Проведено 72 ярмарки місцевих та сільськогосподарських виробників, на
яких реалізовано 44,8 тонн овочів та фруктів, 20,0 тонн круп та цукру тощо.
Видано 93 Погодження режиму роботи об’єктів бізнесу.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації за 6 місяців
2015 року склав 1344,8 млн. грн.
Пріоритет 3.
Надання якісних послуг транспорту та зв'язку
На виконання основних завдань та заходів Програми перевезення пасажирів
у місті здійснюють 125 автобусів малої та середньої місткості на 19 автобусних
маршрутах загального користування, які обслуговуються 9 суб’єктами
господарювання–перевізниками,
визнаними
переможцями
конкурсів
на
перевезення пасажирів на міських маршрутах.
Враховано інвестиційні зобов’язання щодо перевезення пільгових категорій
населення, учнів загальноосвітніх шкіл, підвищення комфортності, оновлення
рухомого складу та участь у програмі дачних перевезень. За умовами конкурсу на
маршрутах міста введені трафарети номерів маршрутів, які світяться в темний час
доби для осіб з вадами зору.
З метою задоволення потреб у безпечному та якісному автотранспортному
обслуговуванні населення та підприємств м.Бердянськ, сприянню розвитку мережі
автобусних зупинок, встановленню додаткових дорожніх знаків „Зупинка за
вимогою”, благоустрою кінцевих зупинок та розворотних кілець на міських
автобусних маршрутах загального користування продовжено виконання Програми
розвитку автомобільного транспорту в м.Бердянськ на 2013-2017 роки (рішення
тридцять сьомої сесії ( ІІ частина) Бердянської міської ради VI скликання від
22.04.2013 №17).
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Затверджено Програму здійснення перевезень пасажирів до садово-городніх
товариств на 2015 рік (рішення п’ятдесят сьомої (ІІ частина) сесії Бердянської
міської ради VI скликання від 28.02.2015 № 40), кількість рейсів та дачних днів у
порівнянні з 2014 роком не зменшено.
На підставі звернень приватних підприємців-перевізників щодо приведення
тарифів на послуги автомобільного пасажирського транспорту загального
користування, який працює в режимі маршрутного таксі у відповідність з
економічно обґрунтованими витратами, у зв’язку з суттєвим підняттям цін на
паливно-мастильні матеріали та інші складові тарифу виконавчим комітетом
Бердянської міської ради затверджено рішення від 20.05.2015 №184 „Про
встановлення тарифів (вартості) на перевезення пасажирів у режимі маршрутного
таксі на автобусних маршрутах загального користування в м.Бердянськ”, згідно з
яким вартість проїзду збільшено на 33%.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом за січень-вересень
2015 року склав 527,3 тис. тонн, або 76,0% до відповідного періоду 2014 року,
вантажооборот – 54,5 млн. ткм (208,1% до аналогічного періоду 2014 року).
Перевезено автомобільним транспортом 9690,0 тис. пасажирів (104,8% до
рівня 2014 року), пасажирооборот склав 98,7 млн. пас. км (118,3% до рівня 2014
року).
Пріоритет 4.
Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів соціальнокультурної сфери та житлово-комунального господарства
Рішенням п’ятдесят дев'ятої (II частина) сесії Бердянської міської ради VI
скликання від 12.05.2015 №4 затверджено коригування суми фінансування
Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів
комунального та соціально-культурного призначення на 2015 рік (рішення
п’ятдесят сьомої (II частина) сесії Бердянської міської ради VI скликання від
28.02.2015 №54) у розмірі 14,78 млн. грн., у т.ч. за рахунок коштів міського
бюджету - 13,15 млн. грн., за рахунок коштів державного бюджету - 1,63 млн. грн.
Фактично освоєно 6,0 млн. грн. (40,8%), у т.ч. за рахунок коштів міського бюджету
- 5,0 млн. грн., за рахунок коштів державного бюджету - 1,0 млн. грн.
Проведено розробку проектно-кошторисної документації, експертизу
проектів та будівельно-монтажні роботи по наступних об'єктах:
- технічне переоснащення ДНЗ №25 - 50,0 тис. грн.;
- установлення пам'ятного знаку Т.Г. Шевченку - 1,2 тис.грн.
- реконструкція:
- берегозахисних споруд по вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров.
Рибацького) - 167,8 тис. грн.;
- пам'ятника чорнобильцям - 20,6 тис. грн.;
- приміщень центру громадських ініціатив по вул. Мічуріна, 66 - 262,5 тис.
грн.;
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- кардіологічного корпусу міської лікарні - 658,4 тис. грн.;
- будівлі по вул. Червоній, 38 - 50,0 тис.грн.;
- теплових мереж до ДЮСШ - 75,9 тис.грн.;
- будівлі по вул. Кірова, 68а - 173,1 тис. грн.
- будівництво:
- міні-котельні ДНЗ №№13,20 - 729,0 тис. грн.;
- каналізаційної насосної станції № 4 з колектором - 982,6 тис.грн.
- капітальний ремонт:
- інженерних мереж гімназії № 2 - 152,5 тис. грн.;
- покрівлі Бердянського муніципального ліцею - 92,4 тис. грн.;
- будівлі КУ “Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги”
БМР - 190,9 тис. грн.;
- покрівлі хірургічного корпусу КУ БМР “Бердянське територіальне медичне
об'єднання” - 396,9 тис. грн.;
-радіологічного корпусу КУ БМР “Бердянське територіальне медичне
об'єднання” - 136,4 тис. грн.;
- танцювального залу ЦДЮТ по пр. Праці - 174,5 тис. грн.;
- будівлі ДЮСШ по вул. Горбенка - 103,5 тис. грн.;
- приміщень по вул. Приазовська, 124 - 26,3 тис. грн.;
- амбулаторії № 4 КУ “Бердянський центр первинної медико-санітарної
допомоги” БМР - 440,5 тис. грн.;
- бульвару Гайдара - 1027,3 тис. грн.;
- громадських ініціатив міста по вул. Калініна - 73,2 тис. грн.
- проектні роботи з капітального ремонту:
- станції юних натуралістів та клубу юних моряків - 5,4 тис. грн.;
- будівлі ДНЗ № 40 та гімназії № 3, покрівлі ЗОШ № 11 - 23,4 тис. грн.
-синтетичного покриття спортивного майданчика ДЮСШ
по
Мелітопольскому шосе, 27а - 5,5 тис. грн.;
- інженерних мереж диспетчерської автогаражу та столярної майстерні,
ліфта лікарняного, гінекологічного відділення пологового будинку КУ БМР
“Бердянське територіальне медичне об'єднання” - 6,9 тис. грн.;
-амбулаторії №3 КУ “Бердянський центр первинної медико-санітарної
допомоги” БМР - 1,1 тис. грн.;
- сходів по вул. Фурманова - 1,1 тис. грн.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
За січень-вересень 2015 року підприємствами міста виконано будівельних
робіт на суму 29,0 млн. грн., або 172,6% до відповідного періоду 2014 року.
Пріоритет 5.
Благоустрій міста. Надання якісних житлово-комунальних послуг
На виконання заходів Програми проведення будівництва, реконструкції,
капітального ремонту, поточного ремонту та утримання автомобільних доріг на
2015 рік (рішення п’ятдесят сьомої (II частина) сесії Бердянської міської ради VI
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скликання від 28.02.2015 №37) заплановано 7706,3 тис. грн. за рахунок коштів
міського бюджету. Виконано поточний ремонт доріг на вулицях міста загальною
площею 273,1 тис. м2 на суму 3215,7 тис. грн. та капітальний ремонт загальною
площею 3,8 тис. м2 на суму 1361,1 тис. грн.
На виконання заходів Програми поточного ремонту, утримання об’єктів
міського благоустрою та благоустрою міських територій на 2015 рік (рішення
шістдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 30.07.2015 №6),
передбачено фінансування у сумі 18766,3 тис. грн. На утримання та поточний
ремонт мереж зовнішнього освітлення в мікрорайонах міста та технічне
обслуговування світлофорів профінансовано 4030,2 тис. грн., а саме:
- утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення – 3081,4 тис.
грн.;
- вартість спожитої електроенергії для вуличного освітлення та роботи
фонтанів – 728,8 тис. грн.;
- вартість спожитої електроенергії для роботи світлофорів – 70,1 тис. грн.;
- технічне обслуговування світлофорів – 149,9 тис. грн.
Протягом звітного періоду КП „Міськсвітло” відремонтовано та після
ремонту встановлено 1269 світильників, проведено заміну 5052 ламп у
світильниках, відновлено та замінено 22,897 км проводів повітряної лінії.
Роботи з обстеження територій на предмет виявлення стихійних
сміттєзвалищ та їх ліквідації проведено КП “Бердянськекотранс” та ТОВ “КК
“Коменерго-Бердянськ” на суму 454,2 тис. грн. У звітному періоді з мікрорайонів
міста вивезено 6389 м3 стихійних сміттєзвалищ. З метою попередження
підтоплення міста в період дощів та танення снігів протягом звітного періоду
очищено 16,7 км зливової системи (10 км - механізована очистка, 6,7 км - ручна
очистка) на суму 238,4 тис. грн. Фінансування з утримання насосних станцій
згідно з Програмою склало 44,1 тис. грн.
КП „Бердянськекотранс” за рахунок коштів місцевого бюджету проведено
роботи з прибирання вулиць міста на суму 2502,8 тис. грн.
КСП „Зеленгосп” проведено роботи з поточного ремонту та утримання
зелених насаджень на суму 2991,1 тис. грн.
На проведення робіт з поточного ремонту малих архітектурних форм
(ремонт та фарбування лав, побілення урн, дрібний ремонт скульптур тощо)
профінансовано 87,1 тис. грн., на фарбування пішохідних та дорожніх
огороджень по пр. Праці - 3,2 тис. грн.
КП „Міськсвітло” нанесено 2176,6 м2 дорожньої розмітки. Також
підприємством встановлено 228 інформаційних щитів, дорожніх знаків та
напрямних пристроїв у мікрорайонах міста.
Витрати на утримання кладовищ КП „Ритуал” склали 620,0 тис. грн.
ТОВ „Гром” проведено роботи з дератизації на території міських
кладовищ №№1,2 загальною площею 600,0 тис. м2 на суму 30,1 тис. грн.
КП „Бердянська профдезінфекція” Ззапорізької обласної ради проведено
заходи боротьби з комарами загальною площею обробки 64350 м 2 на суму 48,1
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тис. грн.
На виконання заходів Програми „Питна вода”, затвердженої рішенням
п’ятдесят дев’ятої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 12.05.2015
№52 по об’єкту „Капітальний ремонт ділянок водоводу В-1” на ділянках
проведено заміну сталевих труб на пластикові на суму 400,0 тис. грн.
Програмою фінансування капітального ремонту житлово-комунального
комплексу міста на 2015 рік (рішення п’ятдесят сьомої (II частина) сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 28.02.2015 №35) передбачено
проведення першочергових робіт із збереження експлуатаційних властивостей
житлових будинків, утримання їх у належному стані та забезпечення безпечної
експлуатації за рахунок коштів міського бюджету на суму 7719,4 тис. грн.
Проведено капітальні ремонти на суму 3640,3 тис. грн.(47,2%), а саме:
- ліфтів пасажирських (20 ліфтів) - 842,7 тис. грн.;
- покрівель 17 житлових будинків - 1929,3 тис. грн.;
- внутрішньодворових територій та вимощення будинків - 868,3 тис. грн.
На виконання заходів Програми сприяння створенню та функціонуванню
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Бердянськ (рішення
тридцятої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 29.11.2012 №19)
протягом звітного періоду створено 15 ОСББ у складі 20 житлових будинків.
Загальна кількість ОСББ у місті - 170 (235 житлових будинків).
Пріоритет 6.
Підвищення рівня енергоефективності в бюджетній сфері міста.
Інноваційна та інвестиційна спроможність
У рамках Програми з енергозбереження та підвищення енергоефективності
на території міста Бердянська на 2013-2017 (рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради від 10.06.2013 №218) продовжено роботу з впровадження
єдиної електронної системи обліку споживання енергоресурсів такими
комунальними підприємствами міста Бердянська, як “Ритуал”, КСП “Зеленгосп”,
“Міськсвітло”, “Рятувально-водолазна служба” та “Бердянськекотранс”.
У рамках участі виконавчого комітету в проектах:
проведено засідання Координаційної ради з питань підвищення
енергоефективності при виконавчому комітеті щодо проведення Міського
Місячника енергозбереження, результатів роботи ООО „Преміум інжиніринг”,
обговорення Муніципального енергетичного плану міста Бердянська на період
2015-2025 роки, лімітів споживання енергоресурсів та їх економії по відділу
освіти;
у рамках проекту Європейського Союзу “Модель розбудови потенціалу
України та Грузії для участі в “Угоді мерів” проведено технічне переоснащення
системи гарячого водопостачання та електрообладнання шляхом встановлення
сонячних колекторів у дошкільному навчальному закладі №25 вартістю 525,1 тис.
грн. У рамках проекту також встановлено нову енергоекономну піч для
приготування їжі дітям;
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підготовлено та надано конкурсну заявку на отримання грантової допомоги
в розмірі 1337,5 тис. євро в рамках проекту представництва Європейського Союзу
“Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні” та з метою
довгострокової підтримки Європейським Союзом Програми реформування
політики регіонального розвитку, що впроваджується урядом України. Кошти
заплановано спрямувати на вирішення проблем та недоліків у комунальній
інфраструктурі та наданні громадських послуг, на заходи із зміцнення процесів
примирення між переміщеними особами та приймаючими громадами. Проект
передбачає реконструкцію будівлі по вул. Кірова, 68-А, в якій заплановано
створення дошкільного навчального закладу та реабілітаційного центру для дітейінвалідів та будівлі по вулиці Червоній, 38, де передбачено створення
комплексного центру для надання соціальних послуг тимчасово переміщеним
особам та мешканцям міста. У квітні 2015 року представники виконкому брали
участь у навчальному семінарі для виконавців грантових проектів у м.Київ;
проведено роботу з підготовки заявки на отримання грантових коштів від
корпорації НЕФКО для фінансування проекту з енергозбереження на суму 268995
тис. євро, спрямованого на встановлення сонячних колекторів для приготування
гарячої води в 11 дошкільних навчальних закладах міста. Фінансування проекту
“Впровадження принципів “зеленої економіки” в муніципальних будівлях міста
Бердянська за допомогою сонячних колекторів”, який знаходиться на розгляді
представництва НЕФКО, передбачено здійснити за рахунок грантових коштів.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
У порівнянні з січнем-вереснем 2014 року завдяки активізації інформаційнороз'яснювальної роботи в бюджетній галузі та систематизації обліку даних
споживання теплової енергії зменшилося на 1468,61 гКал, води - на 7356,79 куб.м.,
електроенергії - на 220,97 тис.кВт, газа - на 10,04 тис. куб. м.
Економія електроенергії по дошкільному навчальному закладі №25 за 9
місяців 2015 року склала 20,2 тис. грн.
Пріоритет 7.
Забезпечення виконання надходжень до міського бюджету та
оптимізація його витрат. Ефективне використання об'єктів комунальної
власності
З метою забезпечення виконання бюджету рішенням виконавчого комітету
від 14.04.2015 №115 затверджено заходи щодо виконання доходної частини
бюджету місцевого самоврядування та оптимізації бюджетних видатків згідно з
якими заплановано додатково отримати 2922,0 тис. грн., або 2,0% від суми доходів
загального фонду.
З метою мобілізації надходжень до міського бюджету міською радою та її
виконавчим комітетом забезпечено проведення:
- 9 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких
заслухано звіти 35 керівників підприємств щодо організації роботи з ліквідації
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заборгованості та розглянуто питання щодо підвищення рівня оплати праці у 28
суб’єктів господарювання, серед яких ПП „Укрзем”, ТОВ „Азовгідромаш”, ТОВ
„Лага-Донбас”, Бердянський інститут державного і муніципального управління,
ТОВ „Азовюст”, ПФКФ „Меркурій” та інші;
- 37 семінарів з керівниками підприємств та фізичними особами підприємцями щодо роз'яснення норм Закону України “Про зайнятість населення”
та чинного трудового законодавства;
- 2 наради з керівниками 68 підприємств, які за даними Бердянської
об’єднаної державної податкової інспекції виплачують найманим працівникам
заробітну плату на рівні або нижче визначеного державою мінімуму з метою
виведення зарплат із “тіні” та забезпечення гідної оплати праці;
- моніторингу орендарів землі щодо виконання умов договорів по своєчасній
оплаті оренди. Результат роботи - погашення боргу на суму 813,6 тис. грн.;
- роботи по укладанню та державній реєстрації 207 додаткових угод до
договорів з урахуванням нових ставок та нової грошової оцінки землі. Додатково
нараховано 1398,8 тис. грн.
У результаті проведення роботи щодо збільшення надходжень до місцевого
бюджету додатково надійшло коштів за рахунок:
-легалізації зайнятості та збільшення розміру заробітної плати - 159,4 тис.
грн.;
-зменшення питомої ваги працівників, які отримують заробітну плату нижче
мінімальної - 83,6 тис. грн.;
- погашення заборгованості по заробітній платі - 36,4 тис. грн.;
-декларування доходів громадян, які самостійно обробляють земельні
ділянки (паї) - 78,6 тис. грн.
Податок на доходи з фізичних осіб складає значну частину надходжень
місцевого бюджету - 67200,1 тис. грн., або 120,9% від запланованої суми. У
порівнянні з відповідним періодом 2014 року у співставних умовах надходження
збільшились на 14241,5 тис. грн., або на 26,9%.
Станом на 01.10.2015 року план по місцевих податках і зборах виконано на
123,2% (перевиконання склало 6454,4 тис. грн.), що на 8431,1 тис. грн., або 20,2%
більше у порівнянні з відповідним періодом 2014 року.
Перевиконання відбулося за рахунок:
- застосування коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель
1,249 та укладання додаткових угод з урахуванням нових ставок, затверджених
рішенням п'ятдесят сьомої (І частина) сесії Бердянської міської ради VI скликання
від 26.02.2015 № 13, план плати за землю перевиконано на 5594,0 тис. грн., або на
23,1% ;
- зростання обсягу доходів платників податку третьої групи та введенням до
платників єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників із
застосуванням розміру ставок, збільшених у 3 рази план по єдиному податку
перевиконано на 3178,4 тис. грн., або на 20,5%.
З метою ефективного використання майна комунальної власності проведено
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наступні заходи:
- постійне оприлюднення інформації щодо вільного майна територіальної
громади міста, яке пропонується до оренди, передається в оренду або підлягає
приватизації на сторінках газети “Південна зоря”, на сайті “Бердянськ
віртуальний” та на стенді Управління комунальної власності міської ради;
- перевірка виконання умов договорів оренди комунального майна та
договорів купівлі-продажу;
- спільно з юридичним управлінням виконкому проводилася постійна
претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованості з орендної плати та
пені.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
За січень-вересень 2015 року до загального фонду бюджету міста (без
урахування трансфертів) надійшло доходів 141780,2 тис. грн., що становить 96,6%
від запланованого на рік та на 40870,3 тис. грн., або 40,5% (у співставних умовах)
більше у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Збільшення відбулося за
рахунок передачі з державного бюджету до місцевих бюджетів державного мита та
плати за надання інших адміністративних послуг, запровадження акцизного
податку з кінцевих продаж та розширення бази оподаткування податком на
нерухомість комерційного (нежитлового) майна.
Працівниками БОДПІ виявлено 633 неоформлених найманих працівника,
додатково до бюджету надійшло 100,8 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та
200,8 тис. грн. єдиного соціального внеску. Результат проведеної роботи з
малоефективними платниками податку на прибуток: 17 суб’єктів господарювання юридичних осіб перейшли на спрощену систему оподаткування.
Від оренди комунального майна до місцевого бюджету перераховано 3451,5
тис. грн., що склало 109,2% від запланованого на рік (3160,0 тис. грн.), або 98,0%
до відповідного періоду 2014 року.
Від відчуження майна комунальної власності до місцевого бюджету
перераховано 1503,5 тис. грн., що склало 94,0% від запланованого на рік (1600,0
тис. грн.), або 99,6% до відповідного періоду 2014 року.
Пріоритет 8.
Раціональне
використання
природно-ресурсного
потенціалу.
Містобудування та архітектура
Рішенням п'ятдесят дев'ятої сесії Бердянської міської ради VI скликання від
12.05.2015 №15 до Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони,
відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянська
на 2011-2015 роки (рішення дванадцятої сесії Бердянської міської ради VІ
скликання від 07.07.2011 № 37) внесено зміни, а саме визначено проведення
наступних заходів за рахунок коштів міського бюджету:
- підготовка, організація та проведення земельних торгів (аукціонів) для
продажу вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського

19
призначення комунальної власності або прав на них (оренда, суперфіцій,
емфітевзис). Передбачено фінансування у сумі 69,98 тис. грн. У звітному періоді
погашено кредиторську заборгованість 2014 року - 20,0 тис. грн.;
-встановлення розміру і межі прибережної захисної смуги вздовж
Азовського моря в межах міста Бердянська. Визначена сума фінансування - 298,5
тис. грн. Фактично погашено заборгованість 2014 року в сумі 98,5 тис. грн.
З метою удосконалення системи легалізації підприємницької діяльності та
надання дозволів і погоджень на її започаткування шляхом коригування
Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності у інвестиційно-привабливих районах міста
скориговано Комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території міста Бердянська у новій редакції та
архітектурні типи тимчасових споруд, затверджені рішенням виконавчого комітету
Бердянської міської ради від 12.03.2015 №85.
Оформлено 126 паспортів прив'язки тимчасових споруд.
Пріоритет 9.
Соціальна підтримка та створення умов для продуктивної праці
населення
На виконання заходів Програми фінансування муніципальної Програми
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах
(рішення п'ятдесят сьомої (І частина) сесії Бердянської міської ради VI скликання
від 26.02.2015 № 23) у міському бюджеті передбачено фінансування заходів у сумі
1183,8 тис. грн. Фактично профінансовано 837,5 тис. грн. (70,7%).
За рахунок коштів Програми здійснено надання:
- матеріальної допомоги 319 мешканцям міста за рішенням постійної комісії
з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності - 328,8 тис. грн.;
- матеріальної допомоги на поховання - 42,2 тис. грн.;
- матеріальної допомоги 21 інваліду-спінальнику - 12,6 тис. грн.;
- слухових апаратів 3 інвалідам та 5 ветеранам війни - 24,0 тис. грн.;
-одноразової допомоги на стаціонарне лікування 14 дітей-інвалідів та тяжко
хворих дітей за клопотанням лікарсько-контрольної комісії - 20,0 тис.грн.
Плата за проживання тимчасово переміщених осіб із зони проведення АТО
склала 375,7 тис грн.
Затверджено Програму фінансування громадських організацій ветеранів та
інвалідів міста (рішення п'ятдесят дев'ятої (друга частина) сесії Бердянської
міської ради VI скликання від 12.05.2015 №38), якою передбачено фінансування 6
громадських організацій ветеранів та інвалідів на суму 235,4 тис. грн. за рахунок
коштів міського бюджету. Профінансовано 159,4 тис. грн. (67,7%).
На виконання Плану міських заходів на 2011-2015 роки щодо створення
безперешкодного життєвого середовища для маломобільних верств населення
(рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.11.2012 №460).
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проведено 2 засідання Комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури, під час яких проаналізовано проблемні питання щодо обладнання
пляжу КП БМР „Бердянське узбережжя” для маломобільних груп населення,
організації роботи з електронною картою доступності інвалідів до об'єктів
фізичного оточення міста, встановлення на світлофорних об'єктах пристроїв
звукового оповіщення тощо.
Встановлено оснащення для світлофорних об’єктів, а саме: 14 дорожніх
світлофорних блоків, 14 пішохідних світлофорних блоків та 12 пристроїв
звукового сповіщення на суму 180,0 тис. грн.
На електронну карту доступності інвалідів до об’єктів фізичного оточення
міста нанесено 946 об’єктів.
Програмою соціального захисту бездомних громадян (рішення вісімнадцятої
сесії Бердянської міської ради VI скликання від 29.12.2011 року №11) передбачено
фінансування заходів у сумі 80,99 тис. грн. Фактично за рахунок коштів міського
бюджету профінансовано 12,1 тис. грн. (14,9%).
На виконання заходів Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища на 2013-2016 роки (рішення тридцятої сесії Бердянської
міської ради VI скликання від 29.11.2012 №11) на підприємствах міста проведено
роботу з виявлення та виведення з експлуатації споруд, будівель, обладнання, які
не відповідають вимогам будівельних норм та у випадку аварії можуть становити
загрозу життю та здоров’ю працюючих.
Проведено „круглий” стіл до Дня охорони праці на тему “Формування
превентивної культури охорони праці на підприємствах міста”, у якому брали
участь члени міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення та
спеціалісти з охорони праці підприємств та організацій.
Відділом освіти проведено огляд-конкурс з охорони праці серед навчальних
закладів міста, переможцями якого стали ЗОШ №11, ДНЗ №34, ЦДЮТ; проведено
конкурс малюнків “Безпечна праця батьків – моє щасливе майбутнє”.
На підприємствах, організаціях та закладах міста у рамках Тижня охорони
праці забезпечено:
- проведення зборів з питань охорони праці, доведено девіз та завдання Дня
охорони праці 2015 року;
- перевірку стану охорони праці та санітарно-гігієничних умов, виконання
приписів і інструкцій;
- оновлено та встановлено додаткові куточки та стенди, присвячені Дню
охорони праці, у підрозділах та цехах підприємств;
-проведення семінарів з охорони праці та промислової безпеки з
працівниками, які обслуговують об’єкти підвищеної безпеки;
- проведення позачергових інструктажів з охорони праці з працівниками
виробничих підрозділів;
- вшановання пам’яті загиблих на виробництві, надано матеріальну
допомогу працівникам, які отримали травми на виробництві та сім’ям потерпілих.
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З метою поліпшення ситуації на ринку праці рішенням тридцять дев'ятої
сесії Бердянської міської ради VI скликання від 12.07.2013 №26 затверджено
Програму зайнятості населення міста Бердянська на період до 2017 року.
Міським центром зайнятості організовано 39 міні-ярмарок вакансій, 186
інформаційних семінарів.
У звітному періоді 33 безробітних одержали одноразову виплату допомоги
по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 438,6 тис. грн., у
тому числі 11 осіб з числа тимчасово переміщених із зони АТО та 3
демобілізованих учасника АТО.
Рішенням п’ятдесят сьомої (І частина) сесії Бердянської міської ради VI
скликання від 26.02.2015 №25 на проведення заходів з організації громадських та
тимчасових робіт з місцевого бюджету виділено кошти у сумі 150,0 тис. грн. та
визначено 4 підприємства для організації та проведення оплачуваних громадських
робіт. Фактично використано 124,5 тис. грн. (83,0%). У зазначених роботах брали
участь 508 безробітних.
Укладено 7 договорів на суму 240,0 тис. грн. на фінансування громадських
робіт за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття, у
яких брали участь 48 безробітних. Фактично профінансовано 83,4 тис. грн.
(34,8%). 456 безробітних брали участь у інших роботах тимчасового характеру.
До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено
170 безробітних із числа внутрішньопереміщених осіб та 41 безробітний,
демобілізований учасник АТО.
У рамках роботи за принципом “єдиного вікна”, виїзної роботи “мобільного
соціального офісу” протягом звітного періоду проведено 69 виїзних прийомів у
Центрах громадських ініціатив, які розташовані у віддалених мікрорайонах міста,
прийнято 863 громадянина.
За принципом “єдиного вікна” управлінням праці та соціального захисту
населення виконкому прийнято 48405 громадян, у т.ч. за телефоном ”гарячої лінії”
надано 12914 консультацій.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
Середній розмір пенсії по місту за січень-вересень 2015 року склав 1736,93
грн. та збільшився у порівнянні з 2014 роком на 251,69 грн.
Працевлаштовано 2071 особу, що на 516 осіб менше, ніж у 2014 році.
Пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації 720 безробітних, з яких 644
особи працевлаштовані.
Зареєстровано 2930 вакансій від 485 роботодавців міста, укомплектовано
2705 вакансій від 452 роботодавців, або 92,3%.
До центру зайнятості звернулась 629 осіб, тимчасово переміщених із зони
проведення АТО; отримали статус безробітного - 616 осіб; допомогу по безробіттю
- 576 осіб; працевлаштовано - 100 осіб; проходили профнавчання - 22 особи. На
обліку перебувають 229 осіб, тимчасово переміщених із зони проведення АТО.
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Пріоритет 10.
Розвиток курортно-туристичної галузі та задоволення потреб
відпочиваючих
На виконання Програми розвитку курортно-рекреаційної зони та туризму в
м.Бердянськ на 2012-2016 роки (рішення виконавчого комітету від 14.08.2012
№343) затверджено та реалізовано План заходів щодо підготовки до літньооздоровчої кампанії та проведення курортного сезону 2015 року (рішення
виконавчого комітету Бердянської міської ради від 14.04.2015 №109).
З метою упорядкування обліку санаторних, готельних та оздоровчих
закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані на
території міста та планували функціонувати протягом курортного сезону,
розпорядженням міського голови від 14.04.2015 №111-р створено робочу комісію з
проведення інвентаризації зазначених закладів.
Після проведення інвентаризації діючих договорів оренди пляжів складено
оновлений Перелік діючих договорів оренди землі, наданих для розміщення та
обслуговування пляжів. Перед початком купального сезону КП “Рятувальноводолазна служба” обстежено 28 пляжів та 2 причала, протягом сезону суб'єктами
господарської діяльності оформлено 24 паспорти на функціонування пляжів.
Протягом курортного сезону функціонувало 66 санаторно-курортних та
оздоровчих закладів (6 санаторіїв, 52 оздоровчих заклади, 8 дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку).
З метою популяризації Бердянська, як центру сімейного та дитячого
відпочинку, санаторно-курортного, оздоровчого потенціалу міста, залучення
відпочиваючих керівники санаторно-курортних та оздоровчих закладів брали
участь у туристичних виставкових заходах:
- 25-27 березня 2015 року у XXI Міжнародній туристичній виставці
UITT'2015: “Україна - Подорожі та Туризм”, яка була організована виставковою
компанією “Прем'єр Експо” на території Міжнародного виставкового центру у
м.Київ (ПП „Курорти Приазов'я”, туристична фірма "Темерінда");
- 18-19 квітня 2015 року в м.Києв ДОЦ „Червона гвоздика”, ДЗОВ "Факел"
брали участь у першому фестивалі дитячих таборів та туризму „Діти табір Фест”;
- з 30 вересня по 02 жовтня 215 року у XXII Міжнародному туристичному
салоні „Україна-2015”.
Рекламна продукція про місто, путівник по місту "Бердянськ на долоні"
поширено на всіх туристичних заходах, навчальних семінарах представників
органів місцевого самоврядування (23-29 квітня 2015 року у м.Кам'янецьПодільський, 25-27 травня 2015 року у м.Кривий Ріг).
На
сторінках
всеукраїнського
рекламно-інформаційного
журналу
„Експофорум” у випуску „Літній відпочинок” опубліковано інформацію щодо
відпочинку в ДОЦ „Червона гвоздика” та в оздоровчих закладах міста (тираж 20,0
тис. екз.).
У соціальних мережах “В Контакті”, “Facebook” та “Google +” опубліковано
30 матеріалів щодо курортної привабливості міста, цінової політики, безпеки у
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місті, дитячого оздоровлення, пам'яток, анонсів та ходу проведення фестивалів та
спортивних змагань тощо.
На центральних телеканалах та друкованих виданнях (телеканал “1+1”,
ISTV, “Новий канал”, газети “Сегодня”, “Комсомольська правда”, “Обозреватель”)
вийшло 16 позитивних матеріалів (в ефірі „Сніданку з 1+1” рубрика “Мій
путівник”, Сніданок на канікулах - Бердянськ та ін.).
З 30 травня по 01 червня 2015 року проведено XVII Всеукраїнський
фестиваль журналістів “Азовське літо” за участю представників друкованих та
інтернет-видань,
телета
радіокомпаній
Запорізької,
Донецької,
Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Миколаївської областей.
Пріоритет 11.
Створення умов для формування здорового населення
На виконання пріоритетного напряму проведено реалізацію:
- „Програми медикаментозного забезпечення програмного гемодіалізу та
імуносупресивної терапії пострансплантаційного періоду хворих із хронічною
нирковою недостатністю на 2015 рік” (рішення п'ятдесят сьомої (I частина) сесії
Бердянської міської ради від 26.02.2015 № 30), якою передбачено фінансування з
міського бюджету у сумі 1193,0 тис. грн. Фактично профінансовано 1121,8 тис. грн.
(94,0%);
- „Програми підтримки хворих на ендокринологічні захворювання на
одержання безкоштовних ліків на 2015 рік” (рішення п'ятдесят сьомої (I частина)
сесії Бердянської міської ради від 26.02.2015 № 28), якою передбачено
фінансування з міського бюджету в сумі 320,0 тис. грн. Фактично профінансовано
100%;
- “Програми медикаментозного забезпечення госпітальних ліжок
хірургічного та терапевтичного профілю КУ БМР “Бердянське територіальне
медичне об’єднання” на 2015 рік” (рішення п'ятдесят сьомої (I частина) сесії
Бердянської міської ради від 26.02.2015 № 31), якою передбачено фінансування з
міського бюджету в сумі 272,0 тис. грн. Фактично профінансовано 100%;
- „Програми соціального захисту дитячого та дорослого населення
м.Бердянськ в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2015 рік”
(рішення п'ятдесят сьомої (I частина) сесії Бердянської міської ради від 26.02.2015
№ 27), якою передбачено фінансування з міського бюджету в сумі 3526,0 тис.грн.
Фактично профінансовано 2353,7 тис. грн. (66,8%);
- “Програми організації харчування хворих у стаціонарних відділеннях КУ
БМР „Бердянське територіальне медичне об’єднання” у 2015 році” (рішення
п'ятдесят сьомої (I частина) сесії Бердянської міської ради від 26.02.2015 №29),
якою передбачено фінансування з міського бюджету у сумі 790,0 тис. грн.
Фактично профінансовано 481,6 тис. грн. (61,0%).
Результати реалізації пріоритетного напряму:
За рахунок коштів міського бюджету для Центра первинної медикосанітарної допомоги придбано 3 інгалятори компресорних на суму 2,4 тис. грн., за
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рахунок власних коштів для Бердянського територіального медичного об'єднання
придбано стерилізатор повітряний ГП-80 на суму 10,9 тис. грн.
Пріоритет 12.
Підвищення якості та доступності до системи освіти
На виконання Програми розвитку освіти міста Бердянська на 2013-2017 роки
(рішення тридцять третьої сесії Бердянської міської ради VI скликання від
31.01.2013 №31):
- у місті функціонує 18 загальноосвітніх навчальних закладів (9594 учня) та 1
приватний навчально-виховний комплекс (49 учнів);
-у 10 загальноосвітніх навчальних закладах 64,4% (від загальної кількості)
учнів навчаються українською мовою;
- усі заклади мають комп’ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет;
- у середньому по місту на 21 учня припадає один персональний комп'ютер.
Освіту в розширених обсягах надавали 5 закладів нового покоління: 3
гімназії, 1 спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов, 1 ліцей.
У 2015-2016 навчальному році організовано індивідуальне навчання на дому
для 97 дітей (за програмою загальноосвітньої школи - для 40 дітей, рекомендована
програма спецшкіл - для 57 дітей).
Для забезпечення організованої роботи пунктів тестування учасників
зовнішнього незалежного оцінювання залучено близько 280 педагогічних
працівників, сертифікованих Дніпропетровським регіональним центром оцінювання
якості освіти, 575 випускників шкіл пройшли тестування з основних предметів.
Відділом освіти виконкому проведено роботу щодо соціального захисту
неповнолітніх, а саме:
- з 01.09.2015 р. до 31.12.2015 р. дітям загиблих військовослужбовців та
учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в зоні АТО, організовано
безкоштовне харчування: в загальноосвітніх навчальних закладах одноразовий
сніданок на суму 6,00 грн., в дошкільних навчальних закладах - 19,00 грн. (рішення
виконавчого комітету Бердянської міської ради від 11.08.2015 №257);
- діти, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського
піклування, забезпечені єдиними квитками для безоплатного проїзду в
громадському транспорті та відвідування культурних закладів.
3 метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення дітей у літній
період, створення належних умов для культурно-оздоровчої роботи з 02.06.2015 до
12.06.2015 на базі 13 загальноосвітніх навчальних закладів працювали центри
дозвілля з режимом роботи з 8.00 до 12.00 (без харчування та денного сну) та на базі
15 загальноосвітніх навчальних закладів - мовленнєві майданчики.
У рамках проекту ТЕМПУС-ІV відбулася “Майстерня навчання освітніх
менеджерів регіону в контексті інклюзивної освіти і гетерогенного середовища” із
залученням спеціалістів міської психолого-медико-педагогічної консультації,
вчителів, вчителів-логопедів та психологів шкіл міста на базі Бердянського
державного педагогічного університету.
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На виконання Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року, міська Програма розвитку дошкільної освіти передбачає
обов'язкову дошкільну освіту для дітей 5-річного віку через різні форми її
здобуття: 99% дітей 5-річного віку здобувають дошкільну освіту на базі
дошкільних навчальних закладів.
У 15 дошкільних навчальних закладах виховуються 3247 дітей. Забезпечено
співпрацю ДНЗ з позашкільними закладами (дитяча музична школа, дитячоюнацька спортивна школа, Центр дитячої творчості), громадськими організаціями,
Центрами громадських ініціатив, Бердянським державним педагогічним
університетом, телебаченням тощо.
Протягом звітного періоду дошкільні навчальні заклади (розрахункова
кількість місць - 2357) фактично відвідували 3489 дітей (на 100 місць припадає 148
вихованців).
6 позашкільних закладів відвідують 3912 дітей (41,0% від загальної кількості
дітей шкільного віку).
Результати реалізації пріоритетного напряму:
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 78
учнів, з яких вибороли перше місце – 65 учнів, друге місце – 23 учня, третє місце –
16 учнів.
Протягом 2014-2015 навчального року 5987 учнів шкіл брали участь в
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.
16 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18
років, отримали грошову допомогу у розмірі 1810,0 грн. кожний.
Організовано безкоштовне гаряче харчування для 4108 учнів 1-4 класів та
гаряче харчування (вартість обіду – 6,00 грн.) для 162 учнів 5-11 класів пільгової
категорії.
Влітку 2015 року 222 дитини пільгових категорій отримали безкоштовні
путівки до дитячих оздоровчих закладів міст Бердянська та Приморська. Також
оздоровлено 26 обдарованих дітей (переможці міських та обласних конкурсів,
учнівських олімпіад). За рахунок коштів профспілки працівників освіти
оздоровлено 38 дітей працівників закладів освіти в ДОЦ „Факел”, „Червона
гвоздика”, „Молода гвардія” та 5 дітей з батьками на базі відпочинку „Таврида”.
Пріоритет 13.
Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту
прав дітей
На виконання заходів Програми з реалізації Конвенції ООН про права
дитини на 2011-2016 роки (рішення виконкому від 15.02.2011 №82) та рішення
тридцять сьомої сесії (ІІ частина) Бердянської міської ради VI скликання від
22.04.2013 №23 “Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в м.Бердянськ
на 2013-2015 роки” на місцевому рівні проведено відповідні заходи:
- службою у справах дітей спільно з кримінальною міліцією у справах дітей,
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центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 45 рейдів з
профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, відвідано 282 сім'ї,
складено 182 акти обстеження умов проживання;
- проведено роботу щодо виявлення дітей, які опинились в складних
життєвих обставинах, 38 таких дітей взято на облік служби у справах дітей.
Станом на 01.10.2015 року на обліку служби перебувало 57 дітей зазначеної
категорії.
Протягом звітного періоду на первинному обліку в службі у справах дітей
перебувало 160 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (126
дітей проживає та виховується у сім’ях опікунів та піклувальників, 11 - в
прийомних сім’ях, 1 - в дитячому будинку сімейного типу, 22 - перебувають на
повному державному забезпеченні). В місті функціонує 5 прийомних родин, в яких
виховуються 6 дітей.
Проведено перевірку стану житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, стосовно 3 дітей зазначеної категорії збережено їх право
на житло. Рішенням виконавчого комітету від 09.06.2015 №206 створено комісію з
проведення інвентаризації житла, що зберігається за дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, в тому числі дітей, які виховуються в
інтернатних закладах.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
Функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”.
Призначено опіку, піклування над 5 дітьми, 2 дітей влаштовано до
прийомної родини, усиновлено 2 дитини.
Відсоток поточного влаштування до сімейних форм виховання посиротілих
дітей склав 86%.
Рішеннями виконавчого комітету 10 дітям надано статус дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
На території міста знаходяться 1 дитячий будинок сімейного типу (6
вихованців) та 6 прийомних сімей (9 вихованців), які прибули із зони проведення
АТО.
Пріоритет 14.
Забезпечення належного функціонування закладів культури та
збереження культурної спадщини
На виконання заходів Програми підтримки проведення міських культурномистецьких заходів на 2015 рік (рішення п`ятдесят сьомої (І частина) сесії міської
ради VI скликання від 26.02.2015 №18) за рахунок коштів міського бюджету
передбачено фінансування у сумі 161,6 тис. грн., фактично профінансовано 99,6
тис. грн. (61,6% від запланованого).
З метою поліпшення надання культурних послуг та виконання соціальнотворчих замовлень, організації змістовного дозвілля, проведено культурномистецькі заходи, серед яких: міське свято до Дня Соборності України, міське
свято до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня, до 70-річчя Перемоги,
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театралізоване свято „Нептун-2015”, до Дня державного прапору України та
річниці
Незалежності України та інші. Проведено 14 фестивалів, серед яких
фестиваль мов “Мовляночка єднає, мову оберігає”, народної творчості ”Зорецвіт”,
Всеукраїнські фестивалі дитячої творчості „Срібна хвиля”, „Біла ластівка”,
Всеукраїнський дитячий кінофестиваль „Байки”, Азовський регіональний
фестиваль творчості інвалідів „Повір у себе” та інші.
Програмою поповнення бібліотечних фондів Бердянської міської
централізованої бібліотечної системи на 2015 рік (рішення п'ятдесят дев'ятої сесії
міської ради VI скликання від 12.05.2015 №40) передбачено фінансування у сумі
90,3 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. Фактично профінансовано 20,3
тис. грн. (22,5% від запланованого).
Програмою розвитку матеріально-технічної бази клубу „Маяк” Бердянської
міської ради на 2015 рік (рішення п'ятдесят дев'ятої сесії міської ради VI скликання
від 12.05.2015 №42) передбачено фінансування у сумі 190,9 тис. грн. за рахунок
коштів міського бюджету. Фактично профінансовано 189,8 тис. грн. (99,4% від
запланованого). На загальну суму 129,8 тис. грн. придбано театральні стільці,
стаціонарну звукову та освітлювальну апаратуру тощо.
Програмою поліпшення матеріально-технічного стану установ культури
Бердянської міської ради на 2015 рік (рішення п'ятдесят дев'ятої сесії міської ради
VI скликання від 12.05.2015 №41) передбачено фінансування у сумі 277,0 тис. грн.
за рахунок коштів міського бюджету. Фактично профінансовано 269,3 тис. грн.
(97,2% від запланованого).
Виконувалися заходи Програми збереження та використання об’єктів
культурної спадщини міста Бердянська на 2012-2016 роки (рішення двадцятої
(позачергової) сесії міської ради VI скликання від 26.01.2012 № 31).
Результати реалізації пріоритетного напряму:
Для 80360 мешканців та гостей міста проведено 125 культурно-мистецьких
заходів.
Встановлено меморіальну дошку бердянцю, Герою Радянського Союзу,
учаснику Другої світової війни Руденку О.К. за адресою: вул.Маяковського, 25.
Проведено частковий огляд стану пам`яток історії, присвячених жертвам
окупації та загиблим солдатам Другої світової війни до святкування Дня Перемоги.
Підприємствами-балансоутримувачами проведено ремонтні роботи та заходи з
благоустрою прилеглих територій.
Пріоритет 15.
Спортивне життя міста, підтримка та соціальне становлення молоді
За рахунок передбачених видатків з місцевого бюджету на виконання заходів
Програми розвитку фізичної культури та спорту м.Бердянськ на 2015 рік (рішення
п’ятдесят сьомої (I частина) сесії міської ради від 26.02.2015 № 21) на проведення
спортивно-масових заходів передбачено 475,9 тис. грн., фактично профінансовано
262,5 тис. грн. (55,2%).
З метою реалізації Програми забезпечено проведення турнірів з міні-
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футболу, волейболу; чемпіонатів міста з баскетболу, боксу, пауерліфтингу, шахів та
шашок; футбольних турнірів пам’яті О.Бушина та В.Соловйова; турнірів,
фестивалів присвячених Міжнародному жіночому дню 8 Березня, Дню Перемоги;
учбово-спортивної підготовки та участь збірної міста у змаганнях міжнародного,
всеукраїнського та обласного рівнів з волейболу, шахів, боксу, обласних змаганнях
“Тато, мама, я - спортивна сім’я” вихованців ДЮСШ відділу сім’ї, молоді та
спорту виконкому та ДЮСШ відділу освіти, шахово-шашкового клубу та інших.
Згідно з Програмою передбачено фінансову підтримку КП “Міський Палац
спорту” БМР (рішення п'ятдесят сьомої (I частина) сесії міської ради від
26.02.2015 №17) за рахунок коштів міського бюджету у сумі 670,0 тис. грн., що
забезпечує сплату комунальних послуг та життєдіяльність спортивної споруди.
Фактично профінансовано 445,2 тис. грн. (66,4%).
На виконання завдань реалізації молодіжної політики Програмою
соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ на 2015 рік (рішення
п’ятдесят сьомої (I частина) сесії міської ради від 26.02.2015 №20) передбачено
виділення коштів з міського бюджету у сумі 117,0 тис. грн. Фактично
профінансовано 32 заходи на суму 50,9 тис. грн. (43,5%), серед яких конкурси для
дітей пільгових та соціально-незахищених категорій з науково-технічного
моделювання, “Молода щаслива родина”, до Міжнародного Дня сім'ї, акція
присвячена Дню Соборності (спільно з громадським рухом "Місто Z" ), свято до
Дня закоханих (спільно з Молодіжною Радою), „Сумка для випускника з
притулку”, молодіжна акція щодо здорового способу життя „Олімпійське літо”,
суботник „Зробимо Україну чистою” тощо. На телеканалі “ТБ-Бердянськ”
проведено трансляції інформаційного ролику для багатодітних родин та рекламної
кампанії “Підготовка молоді до подружнього життя”. В жіночій консультації
проведено лекції на тему “Моя повноцінна родина”, в навчальних закладах міста тренінги “Факти або міфи про насилля”, семінари по гендерній рівності.
Програмою оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м.Бердянськ
(рішення п’ятдесят сьомої (I частина) сесії міської ради від 26.02.2015 №19) за
рахунок коштів місцевого бюджету передбачено фінансування у сумі 22,1 тис. грн.
Для оздоровлення дітей соціально-незахищених верств населення придбано 8
путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на суму 22,0 тис. грн.
На виконання заходів пріоритетного напряму Програмою забезпечення
транспортних послуг на замовлення відділу сім’ї, молоді та спорту виконкому
Бердянської міської ради на 2015 рік (рішення п’ятдесят сьомої (I частина) сесії
міської ради від 26.02.2015 №22) передбачено фінансування у сумі 98,5 тис. грн. за
рахунок коштів міського бюджету. Фактично профінансовано 100,0%.
Результати реалізації пріоритетного напряму:
Залучено до занять в спортивні секції ДЮСШ 1446 дітей та підлітків.
Проведено учнівські та студентські спартакіади з 15 видів спорту.
У масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходах, спартакіадах та
фестивалях з 20 видів спорту брали участь понад 900 учасників.
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Пріоритет 16.
Ефективне міське управління.
На виконання пріоритетного напряму:
проведено аналіз виконання пріоритетних напрямів Стратегії розвитку міста
Бердянська на період до 2017 року, затвердженої рішенням тридцять дев'ятої сесії
міської ради VI скликання від 12.07.2013 №10 за 2013-2014 роки;
проведено моніторинг комплексної оцінки (рейтингу) результатів соціальноекономічного розвитку міста за 2014 рік та I квартал 2015 року (розпорядження
міського голови від 01.02.2013 №38-р), перше півріччя 2015 року (розпорядження
міського голови від 26.06.2015 №188-р);
продовжено реалізацію Програми забезпечення підтримки органів
самоорганізації населення міста на 2015 рік (рішення п'ятдесят сьомої (I частина)
сесії міської ради від 26.02.2015 №4), якою передбачено фінансування з місцевого
бюджету в сумі 656,0 тис.грн. Фактично профінансовано 321,0 тис. грн. (48,9%) на
заохочення активів комітетів мікрорайонів та голів вуличних комітетів для
мотивування діяльності та стимулювання роботи, здійснення наданих комітетам
мікрорайонів повноважень з реалізації заходів програм та проведення заходів
згідно із соціальними контрактами між міським головою та комітетами
мікрорайонів;
проведено соціальний моніторинг шляхом анкетного опитування мешканців
міста з метою вивчення громадської думки стосовно оцінки роботи голів вуличних
комітетів міста та громадської активності і вирішенні проблемних питань
„Відкрита думка”;
у вересні 2015 року Асоціацією міст України спільно з Норвезькою
асоціацією місцевих і регіональних влад в рамках проекту “Партисипативна
демократія та обґрунтована розробка політики в сфері місцевого самоврядування в
України” проведено семінар-презентацію результатів проектів, які впроваджено в
пілотних містах. Бердянськ презентував проект “Активний громадянин - успіх
територіальної громади”. У рамках впровадження проекту проведено трьохденне
інтерактивне навчання (тренінги) для представників органів місцевого
самоврядування, створено нову телепрограму "Громадські ініціативи" та
розроблено сайт органів самоорганізації населення з його просуванням в мережі
Інтернет;
з метою максимальної інформованості населення щодо діяльності органів
місцевої влади на офіційному сайті Бердянської міської ради забезпечено он-лайн
трансляції шляхом прямих включень розширених апаратних нарад при міському
голові, сесій міської ради, засідань виконавчого комітету;
розпочато роботу з підготовки проведення установчих зборів з формування
нового складу громадської ради відповідно постанови КМ України від 03.11.2010
№996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики” зі змінами та доповненнями;
проведено акцію “Не залишимо в біді” шляхом збору необхідних речей для
вимушених переселенців з районів зони АТО та Автономної Республіки Крим
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через Центри громадських ініціатив від мешканців міста. Передано більше п’яти
тонн гуманітарної допомоги Бердянській міській організації Товариства Червоного
Хреста.
З метою посилення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання
Правил благоустрою, у звітному періоді розроблено Правила благоустрою,
забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста
Бердянська в новій редакції.
Адміністративним відділом виконкому проведено 101 рейд з перевірки
додержання території міста у належному стані. Складено 192 адміністративних
протоколи. Сума нарахованих штрафних санкцій склала 135,3 тис. грн., фактично
сплачено 22,4 тис. грн. (16,6%).
З метою ефективної комунікації місцевої влади з громадськістю,
підприємствами та організаціями міста за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій на офіційному сайті міської ради розроблено сервіс
„Електронні петиції”. Додатково на сайт додано сервіс візуалізації міського
бюджету за основними показниками діяльності міста (доходи, видатки, програми,
об’єкти, поточні доходи та видатки).
Результати реалізації пріоритетного напряму:
\
За результатами комплексної оцінки (рейтингу) результатів соціальноекономічного розвитку серед п’яти міст обласного значення за сукупністю
показників за 9 місяців 2015 року Бердянськ посів друге місце.
Центром з надання адміністративних послуг виконкому “Єдиний
офіс”надається 116 видів адміністративних послуг, у звітному періоді надано 6697
послуг.
Завдяки постійному оновленню офіційного веб-сайту Бердянської міської
ради (bmr.gov.ua), який на сьогодні складається з понад 500 веб-сторінок та 26 вебдодатків, щоденно сторінки сайту переглядають понад 1000 користувачів.
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III. Головна мета та пріоритетні завдання
соціально-економічного розвитку м.Бердянськ на 2016 рік
Головною метою на 2016 рік є створення умов для підвищення стандартів
життя та зростання добробуту населення шляхом активізації внутрішнього
потенціалу міста, проведення модернізації підприємств реального сектору
економіки, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, посилення
інвестиційної активності та впровадження енергозбереження.
Для досягнення зазначеної мети визначено наступні пріоритетні завдання
економічного та соціального розвитку:
1. Зміцнення промислового сектору економіки, підвищення науковотехнічного рівня та конкурентоспроможності продукції.
2. Підтримка підприємництва. Розвиток споживчого ринку.
3. Розвиток міського транспорту та морської логістики. Послуги зв'язку.
4. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів комунального
та соціально-культурного призначення.
5. Благоустрій міста. Надання якісних житлово-комунальних послуг.
5.1.Розвиток та утримання автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури.
5.2. Підвищення експлуатаційної якості мереж вуличного освітлення.
5.3. Утримання об’єктів комунального господарства.
5.4. Поліпшення охорони навколишнього природного середовища.
5.5. Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості та
впровадження інноваційних складових системи теплопостачання.
5.6. Утримання житла та прибудинкових територій.
6. Впровадження енергоефективних заходів у бюджетній сфері міста.
Посилення інвестиційної активності.
7. Реалізація державної бюджетної політики. Ефективне використання
об'єктів комунальної власності.
8. Соціальний захист населення та ринок праці.
8.1.Соціальна підтримка незаможних верств населення.
8.2. Зайнятість населення. Сприяння зростанню доходів населення.
9. Курортно-туристична сфера, надання якісних послуг відпочинку.
10. Підвищення якості та доступності медичної допомоги.
11. Розвиток системи освіти та дошкільного виховання дітей.
12. Функціонування системи захисту прав дітей.
13. Розвиток культури. Збереження об'єктів культурної спадщини.
14. Розвиток фізичної культури та спорту. Підтримка громадської активності
молоді.
15. Створення умов для розвитку громадського суспільства.
16. Ефективне міське управління соціальної та економічної сфер.
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IV. Основні завдання та заходи соціально-економічного
та культурного розвитку міста Бердянська на 2016 рік
Пріоритет 1.
Зміцнення промислового сектору економіки, підвищення науковотехнічного рівня та конкурентоспроможності продукції.
Основні завдання та заходи:
З метою сприяння розвитку промислових підприємств міста, подальшого
нарощування обсягів промислового виробництва передбачається:
впровадження нових видів продукції та нових технологічних процесів,
модернізація та придбання сучасного високо-технологічного обладнання,
розширення ринків збуту по Україні та СНГ, а також міжнародного ринку на ряді
підприємств, а саме: ТОВ НВП “Агрінол”, ПрАТ “Берті”, ТОВ “НВО “Азов
текнолоджи електрик”, ТОВ “Склопластик”, ТОВ “Південний завод гідравлічних
машин”, ТОВ “Азовгідромаш”, Бердянська виправна колонія -77, ТОВ ВКП
“Азовенергомаш”, ПрАТ ВО “Бердянський кабельний завод”, ПрАТ “Азовкабель”;
впровадження науково-технічних досягнень та інновацій ПрАТ “ВО
Бердянський кабельний завод”, ТОВ “Бердянський кабельний завод”; будівництво
нового цеху ТОВ “Азовська кабельна компанія”;
забезпечення виконання Плану заходів щодо реалізації пріоритетних
напрямків розвитку промислового комплексу Запорізької області на 2012-2017
роки (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.02.2012 №86
„Про пріоритетні напрямки розвитку промислового комплексу Запорізької області
до 2017 року”);
реалізація заходів Програми підтримки місцевих товаровиробників,
затвердженої рішення виконавчого комітету від 07.07.2014 № 227;
підтримка конкурентоспроможного виробництва якісної товарної продукції
місцевими виробниками та створення умов для збільшення обсягів її реалізації
шляхом створення власної торгової мережі ПАТ “Бердянський хлібокомбінат” та
розширення торгової мережі ТОВ “Бердянські ковбаси”;
участь підприємств в якості офіційного відвідувача зі стендом або в якості
офіційного відвідувача у Міжнародних спеціалізованих виставках обладнання та
технологій гірничодобувної, металургійної, енергетичної промисловості,
профільних виставках та міських виставках-ярмарках;
надання практичної допомоги підприємствам, які використовують найману
працю щодо визначення системи оплати праці та відпочинку шляхом проведення
консультацій, семінарів, нарад, засідань, “круглих” столів;
залучення підприємств до участі у комплексному соціально-економічному та
культурному розвитку міста.
З метою формування європейських стандартів ведення бізнесу забезпечення
проведення Бердянським невідокремленим відділенням Запорізької торговопромислової палати, тематичних семінарів та практикумів щодо використання
вітчизняним бізнесом норм європейського договірного права та адаптації продукції
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бердянських товаровиробників до вимог технічних стандартів ЄС на основі
розробки та впровадження відповідних систем менеджменту.
Очікувані результати:
обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємств
складе 2891,1 млн. грн., або 111,5% до очікуваного виконання 2015 року;
обсяг капітальних інвестицій по підприємствах та організаціях усіх форм
власності (у фактичних цінах) складе 156,1 млн. грн., або 103,4% до очікуваного
виконання 2015 року;
обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів складе 72,8 млн. дол. США,
або 102,2% до очікуваного виконання 2015 року.
Пріоритет 2
Підтримка підприємництва. Розвиток споживчого ринку.
Основні завдання та заходи:
З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та
забезпечення конкурентоспроможності бізнесу заплановано:
підведення підсумків виконання Плану заходів щодо захисту прав
споживачів за 2015 рік (рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від
10.02.2015 №26) та розробка Плану заходів щодо захисту прав споживачів на 2016
рік;
підведення підсумків виконання заходів Програми розвитку малого
підприємництва у місті Бердянську на 2015-2016 роки за 2015 рік (рішення
виконавчого комітету від 12.03.2015 № 63) та реалізація заходів Програми у 2016
році;
розробка Положення про організацію торгівлі на ринках міста Бердянська;
промоція продукції дрібних місцевих товаровиробників та стимулювання її
збуту (виставки, ярмарки, конференції тощо);
забезпечення постійного моніторингу цін на основні продукти харчування;
здійснення обстежень ринків та торговельних рядів міста щодо підготовки та
під час проведення курортного сезону;
проведення інвентаризації діючих стаціонарних об'єктів торгівлі та сфери
послуг на території міста з метою оновлення бази обліку та контролю за
діяльністю суб’єктів господарської діяльності;
надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги з питань
організації та ведення підприємницької діяльності;
забезпечення
інформування
підприємницьких
структур
щодо
дотримання законодавства у сфері захисту прав споживачів;
організація та проведення „гарячої лінії” з питань захисту прав
споживачів на постійній основі;
розвиток Інтернет ресурсу “Бізнес” на офіційному сайті Бердянської міської
ради розділи „Підприємництво” та “Захист прав споживачів”;
впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території міста шляхом коригування (розробки)
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Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території міста Бердянська;
оформлення паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності;
посилення контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності
Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в
громадських місцях міста;
впорядкування розміщення малих архітектурних форм на території міста та
недопущення виникнення стихійної торгівлі у невстановлених місцях.
Очікувані результати:
збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації на 10,0% (до 2958,6 млн. грн.); обсягу реалізованих послуг (у ринкових цінах) - на
8,0% (до 1415,5 млн. грн.); обсягу послуг, реалізованих населенню - на 10,0% (до
130,2 млн. грн.);
збереження цінової ситуації на ринках міста на соціально-важливі товари та
послуги;
формування сприятливих умов для ефективного впровадження
підприємницької діяльності, збільшення надходжень до міського бюджету;
створення прозорих взаємовідносин влади та бізнесу.
Пріоритет 3.
Розвиток міського транспорту та морської логістики. Послуги зв'язку.
Основні завдання та заходи:
реалізація заходів Програми розвитку автомобільного транспорту у
м.Бердянськ на 2013-2017 роки (рішення тридцять сьомої сесії (друга частина)
Бердянської міської ради VI скликання від 22.04.2013 № 17) та Програми
забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних
переїздах у м.Бердянськ на 2013-2017 роки (рішення тридцять дев'ятої сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 12.07.2013 № 16) ;
розробка Програми здійснення перевезень пасажирів до садово-городніх
товариств у м.Бердянськ на 2016 рік;
продовження роботи по введенню в дію диспетчерської служби, яка
передбачає організацію автоматизованої системи управління з використанням
системи глобального позиціонування GPS для контролю руху пасажирського
транспорту, що забезпечить оперативне реагування на порушення графіків та
інтервалів руху;
сприяння оновленню перевізниками рухомого складу транспортних засобів з
метою підвищення комфортності перевезення пасажирів;
забезпечення
автобусних
маршрутів
транспортними
засобами,
пристосованими для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та
пристосування автобусних зупинок для потреб зазначеної категорії громадян;
організація системи сезонних перевезень до місць масового відпочинку
громадян;
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збільшення
пропускної
спроможності
Бердянського
морського
торговельного порту, удосконалення логістичних схем існуючих вантажопотоків та
залучення додаткового вантажопотоку;
сприяння розвитку сфери зв’язку: організація та координація відповідно до
чинного законодавства щодо надання послуг підприємствами поштового,
телефонного та інших видів зв’язку.
Очікувані результати:
оновлення перевізниками рухомого складу транспортних засобів у кількості
10 одиниць;
упорядкування транспортної системи міських пасажирських перевезень;
організована система сезонних перевезень до місць масового відпочинку;
збільшення обсягу перевезень вантажів усіма видами транспорту - на 1,1%
(до 710,5 тис. тонн), обсягу перевезень пасажирів усіма видами транспорту - на
2,4% (до 12,9 млн. осіб).
Пріоритет 4.
Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів
комунального та соціально-культурного призначення.
Основні завдання та заходи:
Розробка та виконання заходів Програми будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного
призначення на 2016 рік.
Очікувані результати:
поліпшення якості функціонування закладів соціально-культурного
призначення.
Пріоритет 5.
Благоустрій міста. Надання якісних житлово-комунальних послуг.
5.1. Розвиток та утримання автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури.
Основні завдання та заходи:
розробка та виконання заходів Програми проведення
будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та утримання
автомобільних доріг, яка фінансується за рахунок коштів, що надходять від збору
за першу реєстрацію транспортного засобу та придбання торгових патентів,
пунктами продажу нафтопродуктів на 2016 рік, в якій передбачено:
капітальний ремонт дороги:
- вул. 8 Березня (на дільниці від вул. Яблочкова до вул. Мінська);
- вул. Приазовська;
- вул. І. Богуна (від вул. Айвазовського до вул. Ялтінська);
- вул. Тольятті;
проведення
капітальних,
поточних
ремонтів
та
грейдерування
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.
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Очікувані результати:
покращення якості дорожнього покриття на автошляхах міста, підвищення
безпеки дорожнього руху та зменшення аварійності на вулицях;
введення в експуатацію автошляхів з твердим покриттям 0,9 км.
5.2.Підвищення експлуатаційної якості мереж вуличного освітлення.
Основні завдання та заходи:
реалізація проектів, спрямованих на підвищення експлуатаційних якостей
мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих
світильників вуличного освітлення та використання багатотарифних приладів
обліку електроенергії, проведення капітальних ремонтів мереж зовнішнього
освітлення по мікрорайонах міста із застосуванням енергозберігаючих технологій.
Очікувані результати:
покращення стану мереж зовнішнього освітлення та якості їх роботи;
поліпшення умов проживання та пересування у нічний час мешканців міста
та відпочиваючих;
зменшення кількості аварійних ситуацій на об'єктах зовнішнього освітлення
та витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення.
5.3. Утримання об’єктів комунального господарства.
Основні завдання та заходи:
проведення капітального ремонту кладовища № 2, рекультивація земель;
утримання та поточний ремонт зелених насаджень;
забезпечення належного санітарного стану міста за рахунок своєчасного
вивезення твердих побутових відходів та стихійних звалищ, прибирання вулиць
міста, прочищення зливостоків;
реалізація заходів щодо поліпшення благоустрою міста та якості життя
мешканців;
оновлення основних засобів комунальної власності (придбання техніки для
комунальних підприємств, контейнерів для збору твердих побутових відходів
тощо).
Очікувані результати:
поліпшення стану території міського кладовища № 2;
належний санітарний стан та зменшення забруднення території міста;
ефективна безперебійна робота комунальних підприємств міста шляхом
поліпшення їх технічної оснащеності.
5.4 Поліпшення охорони навколишнього природного середовища.
Основні завдання та заходи:
реалізація проектів “Реконструкція існуючої та будівництво другої нитки
напірного каналізаційного колектору від КНС №5 (виконання робіт)” та
“Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС № 7 в м.Бердянськ”
(проходження експертизи);
реалізація заходу “Придбання приладів для здійснення контролю за якістю
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очистки питної та стічної води”;
виконання робіт з розробки робочого проекту по об’єкту “Реконструкція
очисних споруд каналізації м. Бердянськ”;
реалізація природоохоронних заходів за рахунок залишків місцевого фонду
охорони навколишнього природного середовища, а саме: “Реконструкція морської
частини скидного колектору з продовженням на відстань 4,0 км від берегу
Азовського моря (проектні роботи)”; “Придбання приладів для здійснення
контролю за якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих
речовин у водні ресурси”; “Будівництво та утримання безпритульних тварин у
м.Бердянськ”.
Очікувані результати:
попередження надходження неочищених стічних вод до акваторії
Азовського моря;
попередження екологічної катастрофи з розливом та викидом неочищених
стоків до акваторії Азовського моря;
покращення санітарно-екологічної ситуації в місті.
5.5. Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості та
впровадження інноваційних складових системи теплопостачання.
Основні завдання та заходи:
технічне переоснащення насосної установки насосу з автоматизованою
системою управління асинхронними двигунами із застосуванням частотнорегулюючого приводу на насосній станції 2-го підйому очисних споруд КП
“Бердянськводоканал”;
технічне переоснащення - заміна насосів з переведенням на автоматизоване
управління на насосних станціях водовідведення КНС № 3, КНС № 9, КНС № 21
КП “Бердянськводоканал”;
проведення робіт щодо заміни котла КБН-2,5 № 1 котельні № 13 по вул.
Франка, 99-а ПАТ “Бердянське підприємство теплових мереж”;
реконструкція теплових мереж із заміною на предізольовані труби ПАТ
“Бердянське підприємство теплових мереж”;
встановлення ПАТ “Бердянське підприємство теплових мереж” приладів
обліку теплової енергії в житлових будинках.
Очікувані результати:
скорочення споживання електроенергії КП “Бердянськводоканал”;
удосконалення технологічного процесу, зменшення утрат теплової енергії
ПАТ „Бердянське підприємство теплових мереж”.
5.6. Утримання житла та прибудинкових територій.
Основні завдання та заходи:
розробка та виконання у 2016 році заходів Програми фінансування
капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста та Програми
сприяння
створенню
та
функціонуванню
об’єднань
співвласників
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багатоквартирних будинків у м.Бердянськ.
Очікувані результати:
зручність та безпека мешкання у житлових будинках, продовження
тривалості експлуатації житлових будинків;
доведення частки загальної площі багатоквартирного житлового фонду
територіальної громади, що обслуговується об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків до 70%.
Пріоритет 6.
Впровадження енергоефективних заходів у бюджетній сфері міста.
Посилення інвестиційної активності.
Основні завдання та заходи:
реалізація заходів Програми з енергозбереження та підвищення
енергоефективності на території м.Бердянськ на 2013-2017 роки (рішення
виконавчого комітету Бердянської міської ради від 10.06.2013 № 218);
проведення моніторингу виконання Муніципального енергетичного плану
м.Бердянськ на 2015-2025 роки;
виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста
Бердянська до 2020 року (рішення сорок сьомої сесії Бердянської міської ради VI
скликанні від 17.04.2014 № 21);
застосування електронної системи звітності та моніторингу споживання
енергоресурсів бюджетними закладами та комунальними підприємствами;
залучення іноземних та внутрішніх інвестицій шляхом участі у грантових
проектах та програмах, серед яких проекти:
- представництва Європейського Союзу “Підтримка громад, що опинилися
під впливом конфлікту в Україні” в рамках довгострокової підтримки ЄС
Програми реформування політики регіонального розвитку;
- фінансової корпорації НЕФКО, спрямований на встановлення сонячних
колекторів на дошкільні навчальні заклади міста;
- Українського фонду соціальних інвестицій, спрямований на облаштування
житла для вимушених переселенців;
- німецького товариства міжнародного співробітництва, спрямований на
підтримку внутрішньо переміщених осіб та соціально вразливих верств населення
міста;
- міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст”
(ПРОМІС), який впроваджено Федерацією канадських муніципалітетів за
фінансової підтримки уряду Канади та спрямовано на забезпечення ефективного
демократичного управління та прискорення економічного розвитку.
Очікувані результати:
підвищення рівня енергоефективності бюджетних установ та комунальних
підприємств міста;
оптимізація витрат місцевого бюджету на придбання енергоресурсів;
впровадження заходів за рахунок грантової допомоги;
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виконання зобов'язань європейської ініціативи “Угода мерів”;
збільшення загального обсягу прямих іноземних інвестицій на 1,3% (до 7,8
млн. дол. США).
Пріоритет 7.
Реалізація державної бюджетної політики. Ефективне використання
об'єктів комунальної власності.
Основні завдання та заходи:
проведення моніторингу надходжень до загального фонду міського бюджету
за джерелами надходжень;
забезпечення ефективної роботи комісій з питань погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, забезпечення податкових та інших надходжень до бюджетів
усіх рівнів;
збільшення надходжень плати за землю шляхом ефективного управління
земельними ресурсами, надання в оренду земельних ділянок;
розробка та реалізація плану заходів щодо додаткових надходжень до
міського бюджету;
проведення роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення
податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, які несприятливо
впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до
бюджету міста;
проведення заходів щодо наповнення доходної частини міського бюджету
шляхом ефективного використання майна комунальної власності територіальної
громади;
прийняття безхозного майна до комунальної власності громади;
приватизація шляхом продажу на аукціоні 2 об'єктів комунальної власності.
Очікувані результати:
забезпечення виконання плану надходжень до міського бюджету;
надходження до міського бюджету від відчуження майна комунальної
власності - 1500,0 тис. грн.;
надходження до міського бюджету від оренди майна комунальної власності 3200,0 тис. грн.
Пріоритет 8. Соціальний захист населення та ринок праці.
8.1. Соціальна підтримка незаможних верств населення.
Основні завдання та заходи:
виконання заходів Програми соціального захисту сімей міста, які
знаходяться в складних життєвих обставинах на 2014-2017 роки (рішення сорок
другої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 12.12.2013 № 22);
проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими
організаціями ветеранів та інвалідів міста;
розробка та виконання заходів Програми муніципальної підтримки
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громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2016 рік;
розробка та виконання Плану міських заходів на 2016-2020 роки щодо
створення безперешкодного життєвого середовища для маломобільних груп
населення;
розробка та виконання заходів Програми соціального захисту бездомних
громадян;
організація виконання Закону України „Про адміністративні послуги”
шляхом впровадження заходів, спрямованих на удосконалення технології надання
громадянам соціальної підтримки за принципом „єдиного вікна”.
Очікувані результати:
посилення адресної соціальної підтримки вразливих верств населення;
розширення переліку соціальних послуг, що надаються громадянам
похилого віку та інвалідам з 75 до 79;
сформована ефективна система для вирішення основних соціальних потреб
бездомних громадян.
8.2. Зайнятість населення. Сприяння зростанню доходів населення.
Основні завдання та заходи:
реалізація заходів Програми зайнятості населення міста Бердянська на
період до 2017 року (рішення тридцять дев'ятої сесії Бердянської міської ради VІ
скликання від 12.07.2013 № 26);
виконання заходів Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та
виробничого середовища на 2013-2016 роки (рішення тридцятої сесії Бердянської
міської ради VI скликання від 29.11.2012 № 11);
сприяння створенню нових, збереженню існуючих робочих місць;
підвищення конкурентоспроможності безробітних шляхом проведення
навчання, підготовки та підвищення їх кваліфікації;
надання широкого спектру соціальних послуг та сприяння зайнятості
внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих учасників АТО;
продовження роботи з питань організації громадських та тимчасових робіт.
Очікувані результати:
залучення до участі в громадських та інших тимчасових роботах 1160
мешканців міста;
створення належних, безпечних умов праці на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності, зниження рівня виробничого травматизму та
професійних захворювань;
збільшення фонду оплати праці на 9,9% (до 890,0 млн.грн.),
середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 9,9% (до 3740,1 грн.).
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Пріоритет 9.
Курортно-туристична сфера, надання якісних послуг відпочинку.
Основні завдання та заходи:
виконання Програми розвитку курортно-рекреаційної зони та туризму в
м.Бердянськ на 2012-2016 роки (рішення виконавчого комітету Бердянської міської
ради від 14.08.2012 № 343);
реалізація заходів щодо підготовки міста до літньої оздоровчої кампанії та
проведення курортного сезону;
організація безпечного відпочинку в оздоровчих закладах міста шляхом
забезпечення виконання оздоровчими закладами чинного законодавства в сфері
курортно-туристичної діяльності, дитячого відпочинку;
освоєння санаторно-курортними закладами нових лікувальних методик для
підвищення ефективності санаторного лікування хворих;
проведення ефективної рекламно-виставкової діяльності з метою
популяризації курорту та пропагування відпочинку в м.Бердянськ;
створення туристично-інформаційного центру.
Очікувані результати:
ефективне проведення курортного сезону;
поліпшення якості надання послуг у сфері курортно-туристичної діяльності;
популяризація курортно-туристичного потенціалу міста.
Пріоритет 10.
Підвищення якості та доступності медичної допомоги.
Основні завдання та заходи:
З метою забезпечення функціонування усіх закладів охорони здоров'я міста
та підвищення якості та доступності медичної допомоги заплановано:
медикаментозне забезпечення програмного гемодіалізу та імуносупресивної
терапії посттрансплантаційного періоду хворих із хронічною нирковою
недостатністю;
медикаментозне забезпечення окремих категорій ветеранів війни та
учасників АТО для хворих хірургічного та терапевтичного профілю в КУ БМР
"Бердянське територіальне медичне об’єднання";
організація харчування хворих у стаціонарних відділеннях КУ БМР
“Бердянське територіальне медичне об'єднання”;
підтримка хворих на ендокринологічні захворювання на одержання
безкоштовних ліків;
забезпечення соціального захисту дитячого та дорослого населення в галузі
безоплатного стоматологічного обслуговування;
підвищення стандартів життя дітей-інвалідів, хворих на ДЦП та інших
категорій дітей шляхом створення реабілітаційно-оздоровчого центру в
приміщенні басейну дитячої поліклініки в рамках проекту „Подаруємо дітям,
хворим на ДЦП, надію на гідне майбутнє”;
вжиття заходів щодо запобіганню поширення туберкульозу та організація
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роботи з проведення туберкулінодіагностики;
укріплення матеріально-технічної бази медичних закладів за рахунок
придбання сучасного медичного обладнання та реанімобіля для транспортування
хворих до обласного центру.
Очікувані результати:
збільшення кількості медичного персоналу, який працює на засадах сімейної
медицини з 5 до 74 осіб;
проведення високоякісної діагностики хворих;
доступність медичного обслуговування у госпітальному та терапевтичному
відділеннях окремих категорій ветеранів війни, учасників АТО та мешканців міста;
подальше удосконалення та раціональне використання ліжкового фонду.
Пріоритет 11.
Розвиток системи освіти та дошкільного виховання дітей.
Основні завдання та заходи:
виконання заходів Програми розвитку освіти м.Бердянськ на 2013-2017 роки
(рішення тридцять третьої сесії Бердянської міської ради VI скликання від
31.01.2013 № 31);
оновлення сучасною комп’ютерною технікою ЗОШ №№ 1,2,4,6,9, гімназії
№3 „Сузір'я”, дошкільних навчальних закладів міста, відділу освіти виконкому;
відкриття інклюзивного класу на базі ЗОШ №9 у 2016-2017 навчальному
році;
виконання заходів соціальної Програми розвитку дошкільної освіти міста
Бердянська на період до 2017 року (рішення двадцятої (позачергової) сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 26.01.2012 № 11);
проведення капітального ремонту ДНЗ №15 ПрАТ „Завод „Прилив” та
відновлення роботи колишнього ДНЗ № 4;
створення на
базі ЗОШ
№9
навчально-виховного комплексу
“Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”;
проведення заходів, спрямованих на проведення капітальних ремонтів,
поліпшення матеріально-технічного стану навчально-виховних закладів,
модернізація спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів.
Очікувані результати:
досягнення по місту середнього показника: на один персональний комп'ютер
- до 10 учнів;
розширення мережі дошкільних навчальних закладів на 345 місць (ДНЗ №15
- 205 місць, ДНЗ № 4 - 140 місць);
збільшення дітей дошкільного віку, охоплених дошкільною освітою до 97%;
учнів, які навчаються на державній мові до 65,0%; дітей 5-річного віку, охоплених
дошкільною освітою до 99%;
створення рівних умов для доступу кожної дитини до якісної освіти;
покращення матеріально-технічної та спортивної бази навчально-виховних
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закладів міста.
Пріоритет 12.
Функціонування системи захисту прав дітей
Основні завдання та заходи:
реалізація заходів міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права
дитини на 2014-2016 роки (рішення сорок дев'ятої сесії Бердянської міської ради
VI скликання від 31.07.2014 № 3);
ведення обліку нерухомого майна, право власності або право користування
на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла.
Очікувані результати:
запровадження на місцевому рівні системи захисту дітей та збереження їх
здоров’я;
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
формування ефективної роботи щодо захисту дітей-біженців;
поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
збереження житла та попередження незаконного відчуження житла, що
належить зазначеній категорії дітей на правах власності або користування;
вирішення питання щодо взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо
повернення до нього неможливе.
Пріоритет 13.
Розвиток культури. Збереження об'єктів культурної спадщини.
Основні завдання та заходи:
Розробка та виконання заходів Програми підтримки проведення міських
культурно-мистецьких заходів на 2016 рік.
Поліпшення якісного та кількісного складу книжкового фонду та фонду
періодичних видань міських бібліотек.
Покращення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської
міської ради.
Виконання заходів Програми збереження та використання об`єктів
культурної спадщини міста Бердянська на 2012-2016 роки (рішення двадцятої
(позачергової) сесії Бердянської міської ради VI скликання від 26.01.2012 № 31).
Очікувані результати:
проведення якісного дозвілля мешканців та гостей міста шляхом організації
не менше 130 культурно-мистецьких заходів;
залучення до участі в суспільно-масових заходах більше 100 колективів
художньої самодіяльності та клубних формувань міста;
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збереження та використання об’єктів культурної спадщини міста, які
перебувають на державному обліку та пропагування їх в туристичних цілях.
Пріоритет 14.
Розвиток фізичної культури та спорту. Підтримка громадської
активності молоді.
Основні завдання та заходи:
Виконання заходів цільової Програми розвитку фізичної культури та спорту
міста Бердянська на 2012-2016 роки (рішення двадцятої (позачергової) сесії
Бердянської міської ради VI скликання від 26.01.2012 № 31).
Розробка та виконання заходів Програм на 2016 рік:
- фінансової підтримки КП „Міський Палац спорту”;
- соціального становлення та розвитку молоді м.Бердянськ;
- оздоровлення та відпочинку дітей та молоді;
-забезпечення транспортних послуг на замовлення виконавчого комітету
Бердянської міської ради.
Створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов
для розвитку фізкультури та спорту, відновлення роботи спортивних закладів
різних форм власності.
Спрямування фізично-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної діяльності
серед інвалідів міста на закладення основ фізичного та духовного здоров’я.
Розвиток матеріально - технічної спортивної бази.
Створення системи підтримки розвитку громадської активності молоді.
Забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов соціального
становлення молодої особи.
Створення сприятливих умов для якісного оздоровлення і відпочинку дітей.
Очікувані результати
збереження та цілорічна робота спортивних секцій; фізкультурнооздоровчих груп в ДЮСШ, шахово-шашковому клубі, позашкільних навчальних
закладах;
залучення до систематичних занять спортом у секціях та групах оздоровчої
направленості закладів освіти не менше 25% дітей та учнівської молоді та до
занять у спортивних секціях не менше 15% дітей шкільного віку.
Пріоритет 15. Створення умов для розвитку громадського суспільства.
Основні завдання та заходи:
виконання заходів Програми підтримки органів самоорганізації населення;
продовження практики ефективних форм роботи виконавчої влади з
органами самоорганізації населення, політичними партіями щодо спільної участі у
реалізації державної соціально-економічної політики;
підтримка місцевих ініціатив та об'єднань ресурсів громади і органів
місцевого самоврядування
у вирішенні соціально-значущих проблем
територіальної громади;
сприяння розвитку громадського суспільства у місті;
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забезпечення проведення заходів щодо своєчасного та ефективного
реагування на звернення та пропозиції громадян;
удосконалення роботи Центру з надання адміністративних послуг шляхом
створення зручних та доступних умов для отримання споживачами послуг;
забезпечення суб'єктів господарювання вичерпною та актуальною
інформацією щодо вимог та порядку отримання дозвільних та адміністративних
послуг;
укріплення матеріально-технічної бази, оновлення та підтримка
інформаційно-комунікаційної інфраструктури виконавчого комітету та його
самостійних структурних підрозділів шляхом придбання комп'ютерної, цифрової
та оргтехніки (38 одиниць), а саме:
- системні блоки - 7 од.;
- монітор - 3 од.;
- пристрій безперервного живлення - 2 од.;
-багатофункціональний друкувальний пристрій (принтер/ксерокс/сканер) - 3
од.;
- сканер планшетний - 3 од.;
- диктофон цифровий - 1 од.;
- сервер веб-ресурсів виконкому - 1 од.;
- комутатор швидкісного зв'язку - 4 од.;
- відеокамера (сумка, штатив, карти пам'яті, зарядний пристрій, акумулятор,
HDMI кабель) - 1 од.;
- сервер збереження даних для відеоархіву трансляцій - 1 од.;
- пристрій відеозахвату - 1 од.;
- сенсорний монітор для управління мікрофонами - 1 од.;
- мікрофони ПТК „Віче” - 10 од.
Очікувані результати:
участь громадян у вирішенні проблем міста;
покращення якості надання адміністративних послуг, спрощення процедури
їх отримання;
ефективна комунікація місцевої влади з громадськістю, підприємствами та
організаціями міста за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій.
Пріоритет 16. Ефективне міське управління соціальної та економічної
сфер.
Основні завдання та заходи:
виконання у 2016 році потенційних проектів Стратегії розвитку міста
Бердянська на період до 2017 року, проведення моніторингу їх виконання;
продовження спільної роботи із Запорізькою обласною державною
адміністрацією щодо формування проекту Стратегії регіонального розвитку до
2020 року в частині підготовки проектних ідей розвитку міста Бердянська;
виконання Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії
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регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 та запровадження на постійній
основі моніторингу індикаторів оцінки його виконання;
здійснення моніторингу комплексної оцінки (рейтингу) результатів
соціально-економічного розвитку міста згідно із розпорядженням міського голови
від 26.06.2015 № 188-р;
проведення аналізу стану та тенденцій економічного і соціального розвитку
міста, підготовка аналітичних довідок;
забезпечення максимальної інформованості громадськості про діяльність
виконавчого комітету щодо соціально-економічного розвитку міста;
забезпечення в діяльності виконавчого комітету системи управління якістю
відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ міста Бердянська на 2016 рік
2015 рік
Показники

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
млн. грн.
2329,2
Виробництво основних харчових
продуктів та напоїв
м'ясо свиней свіже чи охолоджене
тис. тонн
0,02
ковбасні вироби
тис. тонн
11,3
хліб та вироби хлібобулочні
тис. тонн
8,1
нетривалого зберігання
Капітальні інвестиції по
підприємствах та організаціях усіх
млн. грн.
209,8
форм власності (у фактичних цінах)
Прийняття в експлуатацію об’єктів
соціальної сфери:
19,0
Житлові будівлі
тис. м2

2016 рік
%

% до
програма очікув.
до
2015 р.
2014 року

програма

9 місяців
факт

очікуване
виконання

2230,2

1977,3

2592,9

116,3

111,3

2891,1

111,5

0,003
11,0

0,01
8,6

0,01
11,4

333,3
103,6

50,0
100,9

11,4

100,0

7,8

4,6

6,2

79,5

76,5

6,3

101,6

270,2

135,4

151,0

55,9

72,0

156,1

103,4

19,7

4,1

7,0

35,5

36,8

8,8

125,7

до
програми

Загальноосвітні навчальні заклади

уч. місць

-

-

-

-

-

-

-

-

Місцеві водопровідні мережі

тис. м3
води на
добу/км

/0,581

-

/0,313

/0,313

-

53,9

-

-

-

/2,05

/0,119

/0,119

5,8

-

-

-

-

-

/0,048

/0,048

-

-

-

-

0,65

0,65

0,52

0,87

133,8

133,8

0,9

103,4

тис. м3
Мережі каналізації та водостічні мережі стічн вод
на добу/км
Гкал на
Місцеві теплові мережі
годину/км
Автошляхи з твердим покриттям
км

Показники

Одиниця
виміру

РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ
Вантажні перевезення усіма видами
транспорту
тис. тонн
Пасажирські перевезення усіма
видами транспорту
млн. осіб
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за
всіма каналами реалізації
млн. грн.
у т.ч. на одну особу
грн.
Обсяг реалізованих послуг
(у ринкових цінах) – усього
млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню млн. грн.
Обсяг реалізованих послуг усім
категоріям споживачів у розрахунку на
грн.
одну особу
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг зовнішньоторговельного обороту
$ млн.
товарів - всього
Обсяг експорту товарів
$ млн.

2014 рік
звіт

програма

9 місяців
факт

2015 рік
очікуване
виконання

2016 рік
%
% до
програма очікув.
до
до
2015 р.
програми 2014 року

960,9

920,7

527,3

703,0

76,4

73,2

710,5

101,1

12,6

12,5

12,6

100,8

100,0

12,9

102,4

2431,9

2186,0

2689,6

123,0

110,6

2958,6

110,0

20539,2

18525,4

9,7
6 м.
1344,8
11377,2

22851,3

123,4

111,3

25244,0

110,5

1133,5

1044,8

1122,4

1310,6

125,4

115,6

1415,5

108,0

121,1

86,4

96,9

118,4

137,0

97,8

130,2

110,0

9589,68

8853,8

9544,2

11135,09

125,8

116,1

12077,6

108,5

137,1

146,0

54,7

71,2

48,8

51,9

72,8

102,2

71,36

77,3

28,1

35,6

46,1

49,9

36,7

103,1

Обсяг імпорту товарів

$ млн.

65,77

68,7

26,6

35,55

51,7

54,1

36,1

101,5

Загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій на кінець звітного періоду

$ млн.

8,6

9,4

7,5

7,7

81,9

89,5

7,8

101,3

Фінансовий результат підприємств, які
одержали прибуток

тис. грн.

467003,3

273000,0

460931,9

480000,0

175,8

102,8

500000,0

104,2

Фінансовий результат підприємств, які
одержали збиток

тис. грн.

159144,1

92000,0

43814,9

92000,0

100,0

57,8

73000,0

79,3

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

2015 рік
Показники
Доходи місцевих бюджетів - усього
в т.ч. дотації, субвенції

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

млн.грн
млн.грн.

423,5

Видатки місцевих бюджетів – усього
млн.грн.
Фонд оплати праці штатних
тис. грн.
працівників
Середньооблікова кількість штатних
тис.осіб
працівників
Середньомісячна заробітна плата одного
грн.
штатного працівника

109,9

%
до 2014
року
139,3

376,1
566,7

100,0
100,0

149,2
136,3

189,5
634,7

50,4
112,0

605690,6

810182,4

124,5

120,0

889994,2

109,9

21090

20135

19830

94,0

93,6

19830

100,0

2570,72

3342,39

3404,7

132,4

128,2

3740,1

109,9

65

64,4

64,4

-

-

64,4

-

100,0

100,0

100,0

-

-

100,0

-

81,0

81,0

81,0

-

-

81,0

-

1

1

1

100,0

100,0

1

100,0

1

1

1

100,0

100,0

1

100,0

74

5

5

6,8

100,0

74

в 14,8 р.

118,4

118,0

117,6

117,6

99,7

99,3

117,2

99,6

2425

2500

2176

2300

92,0

94,8

2400

104,3

537,0

9 місяців
факт
414,6

очікуване
виконання
590,1

252,0
415,7

376,1
566,7

252,0
386,1

675392,9

650600,0

21188
2656,35

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Питома вага:
65,0
% від
учнів, які навчаються на державній мові
загальної
дітей 5-річного віку, охоплених
кількості
98,0
дошкільною освітою
учнів
дітей дошкільного віку, охоплених
81,0
дошкільною освітою
1
Загальна кількість лікарняних закладів
одиниць
у тому числі, які працюють на засадах
одиниць
1
сімейної медицини
Кількість медичного персоналу, який
осіб
5
працює на засадах сімейної медицини
НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ
Середня чисельність наявного
тис. осіб
населення
Кількість зареєстрованих безробітних
осіб
громадян на кінець року

2016 рік
% до
програма очікув.
2015 р.
400,9
67,9

програма

% до
програми

2015 рік
Одиниця
виміру

2014 рік
звіт

програма
Показники
РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кількість малих підприємств
один.
659
661
Кількість середніх підприємств
один.
44
44
Кількість зареєстрованих підприємців 8149
9810
фізичних осіб
осіб
Кількість фермерських господарств
один.
13
13
Витрати на оплату праці працівників
млн. грн.
79,86
73,9
малих підприємств
Витрати на оплату праці працівників
млн. грн
292,2
середніх підприємств
Кількість найманих працівників малих
тис. осіб
3583
підприємств
Кількість найманих працівників
тис. осіб
8803
середніх підприємств

2016 рік
% до
програма очікув.
2015 р.

% до
програми

%
до 2014
року

659
44

99,7
100,0

100,0
100,0

659
44

100,0
100,0

7509

7450

75,9

91,4

7410

99,5

14

14

107,7

107,7

14

100,0

62,7

83,65

113,2

104,7

86,1

102,9

223,5

298,0

-

102,0

304,9

102,3

3583

3583

-

100

3588

100,1

8805

8805

-

100,0

8810

100,1

9 місяців
факт

очікуване
виконання

659
44

VI. Перелік міських (регіональних ) Програм, фінансування яких передбачено за рахунок коштів міського бюджету в 2016 році
№№

Найменування міської програми

Виконавець

1

Програма з енергозбереження та підвищення енергоефективності на території міста
Бердянська на 2013-2017 роки

Управління економіки
виконавчого комітету БМР

2

Програма “План дій зі сталого енергетичного розвитку м.Бердянськ на період до 2017 року”

3

Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та
соціально-культурного призначення на 2016 рік

4

Програма проведення будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту
та утримання автомобільних доріг, яка фінансується за рахунок коштів, що надходять від
збору за першу реєстрацію транспортного засобу та придбання торгових патентів пунктами
продажу нафтопродуктів

5

Питна вода м. Бердянськ на 2011-2016 роки

-“-

6

Програма фінансування капітального ремонту об'єктів міського благоустрою

-“-

7

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки

-“-

8

Програма поточного ремонту, утримання об'єктів міського благоустрою та благоустрою
міських територій

-“-

9

Програма “Про поховання бездомних та безрідних”

-“-

10

Програма фінансування КП БМР “Рятувально-водолазна служба”

-“-

11

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств

-“-

12

Програма фінансування капітального ремонту житлово-комунального комплексу міста

-“-

13

Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з
енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на
2015-2019 роки

-“-

14

Програма з управління комунальним майном територіальної громади м.Бердянськ

15

Програма з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального
використання земельних ресурсів міста Бердянська на 2016-2020 роки

-“Управління капітального будівництва,
реконструкції та технічного нагляду
Управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету БМР

Управління комунальної власності
Управління земельних правовідносин
виконавчого комітету БМР
Управління містобудування та архітектури
виконавчого комітету БМР

16

Програма соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих обставинах
на 2014-2017 роки

17

Міська Програма поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища в м.
Бердянську на 2013-2016 роки

-“-

18

Міська Програма зайнятості населення міста Бердянська на період до 2017 року

-“-

19

Міська Програма муніципальної підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів

-“-

20

Програма соціального захисту бездомних громадян

-“-

Програма проведення рекламної кампанії м.Бердянськ на 2016 рік

Управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету БМР

Сектор курортно-туристичної сфери
виконавчого комітету БМР

21

Програма соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянськ в галузі
безоплатного стоматологічного обслуговування

Відділ охорони здоров'я
виконавчого комітету БМР

22

Програма організації харчування хворих у стаціонарних відділеннях КУ БМР “Бердянське
територіальне медичне об'єднання”

-“-

23 Програма матеріально-технічного оснащення відділення анестезіології та інтенсивної терапії
№ 2 КУ БМР “Бердянське територіальне медичне об'єднання”

-“-

24 Програма переоснащення пральні КУ БМР “Бердянське територіальне медичне об'єднання”
шляхом придбання сучасного обладнання

-“-

25 Програма укріплення матеріально-технічної бази КУ БМР “Бердянське територіальне
медичне об'єднання” за рахунок придбання сучасного обладнання

-“-

26 Програма ремонту м'якої покрівлі споруд КУ БМР “Бердянське ТМО”
27 Програма проведення вакцинації дорослого та дитячого населення міста Бердянська

-“-

28 Програма підтримки хворих
цукрознижуючих препаратів

-“-

на

ендокринологічні

захворювання

на

отримання

29

Програма медикаментозного забезпечення окремих категорій ветеранів війни та учасників
АТО для хворих хірургічного і терапевтичного профілю в КУ БМР “Бердянське ТМО”

30

Програма розвитку дошкільної освіти міста Бердянська до 2017 року

31

Програма розвитку освіти м.Бердянськ на 2013-2017 роки

-“Відділ освіти виконавчого комітету БМР
-“-

32

Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки

33

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також осіб з їх числа в м.Бердянськ на 2016-2018 роки

-“-

34

Програма поповнення бібліотечних фондів Бердянської міської централізованої бібліотечної
системи

Відділ культури
виконавчого комітету БМР

35

Програма підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів

-“-

36

Програма поліпшення матеріально-технічного стану установ культури БМР

-“-

37

Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини міста Бердянська на
2012-2016 роки

-“-

38

Програма розвитку матеріально-технічної бази народного естрадного оркестру „Азовська
чайка”

-“-

39

Програма забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу сім'ї, молоді та спорту
виконкому БМР

Відділ сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету БМР

40

Програма фінансової підтримки КП “Міський Палац спорту” БМР

-“-

41

Програма соціального становлення та розвитку молоді в м.Бердянськ

-“-

42

Програма розвитку фізичної культури та спорту міста

-“-

43

Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді м.Бердянськ

-“-

44

Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення на 2016 рік

45

Програма вдосконалення системи управління якістю виконавчого комітету Бердянської
міської ради на 2016 рік

Міський голова
Герасименко, 34830
Акуленко,
35529
Зубатенко, 35529

Служба у справах дітей
виконавчого комітету БМР

Відділ організаційної роботи та внутрішньої
політики виконавчого комітету БМР
Бердянська міська рада
та виконавчий комітет

В.П. Чепурний

